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PANEL: PRAWO DO WIEDZY 

Prawo  do  wiedzy  jest  prawem  podstawowym  gwarantowanym  wieloma 
dokumentami.  "Każdy człowiek  ma prawo do  swobodnego uczestniczenia  w 
życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w 
postępie  nauki  i  korzystania  z  jego  dobrodziejstw"  -  mówi  Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka.

Nie  inaczej  stanowi  polska  Konstytucja:  "Każdemu  zapewnia  się wolność 
twórczości  artystycznej,  badań naukowych  oraz  ogłaszania  ich  wyników, 
wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury".

Nad znaczeniem tych praw rzadko kiedy się zastanawiamy. Obrońcy praw 
człowieka  zajmują  się  zazwyczaj  innymi  tematami,  w  publicznym  dyskursie 
prawa te  się  w zasadzie  nie  pojawiają,  w szczególności  zaś  nie  pojawia  się 
refleksja na temat konsekwencji wynikających z czynnego egzekwowania tych 
praw.

W  czasach  społeczeństwa  informacyjnego  prawo  wiedzy 
nabiera szczególnego znaczenia, gdyż dzięki łatwemu i taniemu dostępowi do 
mediów  każdy  obywatel  może  w praktyce  te  prawa  realizować  nie  tylko  w 
przestrzeni prywatnej, ale również - rzecz bez precedensu w historii cywilizacji – 
w sferze publicznej.

Panel  organizowany  przez  Koalicję  Otwartej  Edukacji  ma  służyć  nie  tylko 
wspólnemu zastanowieniu się nad istotą tych praw, ale również zarysowaniu 
adekwatnego zestawu dobrych praktyk działalności organizacji pozarządowych 
i publicznych w sferze kultury, nauki i edukacji.

Uwagi Karla Poppera o społeczeństwie informacyjnym zawarte w epokowym dziele 
„Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” znowu nabrały aktualności. Przesłanie 
brzmiało klarownie, prosto i wyraziście: tylko system demokratyczny oparty na 
otwartym dostępie do wiedzy i informacji oraz na wolności krytyki w pełni może 
zaspokoić aspiracje nowoczesnego społeczeństwa i jego obywateli. Wszelkie drogi na 
skróty, polegające na przekonaniu, że ktoś uzbrojony w znajomość rzekomych praw 
rozwoju dziejowego wie lepiej jaki jest cel tego rozwoju, a więc wie także jak ów cel  
osiągnąć, doprowadzić mogą jedynie do katastrofy. Trudno o lepszy dowód, niż 
doświadczenie komunizmu i realnego socjalizmu. Demokracja nie jest jednak celem, 
lecz procesem wymagającym nieustannego odnawiania Popperowskich pytań o istotę 
społeczeństwa otwartego. [...] Zmarły w 1994 roku filozof nie udzieli już jednak 
odpowiedzi. To zadanie dla nas. Co oznacza droga nam idea społeczeństwa otwartego 
i oparty na niej system demokracji w dobie nowych możliwości technicznych, które 
zasadniczo zmieniają sposób dostępu do informacji, tworzenia wiedzy, uczestnictwa w 
kulturze i debacie publicznej? [Bednyk, 2010]  



Domena publiczna gwarantem dostępu do wiedzy

Domenę  publiczną  możemy  rozumieć  jako  dobro  wspólne  dla  danego 
społeczeństwa, a nawet dla całej ludzkości. Składają się na nią takie zasoby 
wspólne dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane 
informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. Dobra wspólne charakteryzują 
się tym, że ich wykorzystanie ma w jakimś stopniu nierywalistyczny charakter 
(dobra nie upływa wraz z konsumpcją). [Tarkowski, 2010].

[...]  Na początku tego roku europejskie konsorcjum “Communia” (zajmujące 
się  zagadnieniami  dotyczącymi  “cyfrowej  domeny  publicznej”)  opublikowała 
‘Manifest domeny publicznej’1,  który stwierdza, że: Domena publiczna leży u 
podstaw naszej świadomości, wyrażonej przez wspólnotę wiedzy i kultury. Jest 
surowcem, dzięki  któremu tworzymy nową wiedzę i  dzieła  kultury.  Zdrowa i 
prosperująca Domena publiczna jest niezbędna dla zapewnienia społecznego i 
ekonomicznego dobrobytu naszych społeczeństw.” [Tarkowski, 2010].

Domena publiczna to także pojęcie prawne. W świetle prawa autorskiego jest 
rozumiana jako narzędzie gwarantowania dostępu do nauki, edukacji i kultury. 
Daje  wszystkim  obywatelom  nieograniczone  prawo  do  dzieł,  których 
wykorzystanie  nie  podlega  restrykcjom  i  ograniczeniom,  ponieważ  prawa 
majątkowe do twórczości wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest 
przedmiotem prawa autorskiego. 

Domena  publiczna  jest  szczególnie  istotna  w  czasach  społeczeństwa 
informacyjnego,  bo  rozpowszechnianie  utworów  poprzez  internet  jest 
najprostszą i  najtańszą metodą dostępu do kultury.  Możliwość wykorzystania 
tych informacji jest kluczem do budowania kapitału społecznego, wzmacniania 
kompetencji  kulturowych i  rozwijania innowacyjności. Domena publiczna jest 
także kluczowa dla istnienia cyfrowych bibliotek i archiwów, które muszą liczyć 
się  z  ograniczeniami  wynikającymi  z  prawa  autorskiego  podczas 
archiwizowania i upubliczniania dzieł. Intensywny proces digitalizacji zasobów 
bibliotecznych  i  archiwalnych  ma  sens  tylko  w  świecie,  w  którym  istnieje 
domena publiczna [Lipszyc, 2009]. 

O domenie publicznej mówi się najczęściej w opozycji do utworów, których 
wykorzystanie  jest  ograniczone.  Zgodnie  ze  współczesnym polskim  prawem 
autorskim oryginalne prace literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne itp. są 
chronione  prawem  od  momentu  ich  stworzenia  aż  do  70  lat  od  śmierci 
autora/współtwórców. Po tym czasie wygasa prawo autorskie, a utwór wchodzi 
do domeny publicznej [Bednarek-Michalska et al., 2009].

Prawo  autorskie  to  system,  dzięki  któremu  twórcy  mają  monopol  na 
wykorzystywanie  swoich  utworów,  co  pozwala  na  czerpanie  korzyści 
finansowych  z  ich  dystrybucji.  Od  tego  monopolu  istnieje  szereg  wyjątków, 
takich jak prawo do cytatu, tworzenia parodii i pastiszu, czy wykorzystania dla 
celów edukacyjnych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat okres obowiązywania 

1 http://publicdomainmanifesto.org/ 
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prawa autorskiego był wielokrotnie przedłużany, od 25 do 75 lat po śmierci 
autora, a zakres wyjątków ograniczany. Efektem tych zmian jest skurczenie się 
zasobów  domeny  publicznej  i  uniemożliwienie  dostępu  do  większości  dzieł 
współczesnych.  Niewielka  część z  nich  znajduje  się  w obiegu komercyjnym, 
większość czeka aż minie okres monopolu i będą mogły one być udostępnione 
w  cyfrowych  bibliotekach.  To  zjawisko  nazywane  jest  przez  bibliotekarzy 
cyfrowych “czarną dziurą XX wieku“ [Lipszyc, 2009].

Należy  w takim razie  pytać  nie  tylko  o  to,  jak  chronić  prawa i  prywatną 
własność  twórców,  ale  też  jak  chronić  -  z  pomocą  tego  samego  systemu 
prawnoautorskiego - własność wspólną i zapewnić jej rozwój. Następnie należy 
pamiętać  o  kwestii  dostępności  i  możliwości  wykorzystania  treści  domeny 
publicznej. W tym przypadku pytanie brzmi odwrotnie - w jaki sposób możemy 
zagwarantować, że domena publiczna będzie wykorzystywana. Wiąże się to z 
usuwaniem trzech rodzajów barier:  ekonomicznych, prawnych i technicznych. 
[...]  otwartość  na  poziomie  prawnym  oznaczać  będzie  brak  własności  i 
funkcjonowanie w prawnej domenie publicznej. Ostatni wymiar jest przy tym 
kluczowy - a technologie cyfrowe w jego wypadku nie likwidują barier, jak to 
ma miejsce w przypadku dostępności technicznej i ekonomicznej. Przeciwnie, 
łatwość kopiowania i dystrybucji treści może stać w sprzeczności z zasadami 
ustawionymi przez prawo. Rozwiązania należy szukać więc w obrębie samego 
systemu  prawa.  Tu  należy  wskazać  na  rosnące  znaczenie  mechanizmów 
umożliwiających dobrowolne dzielenie się dobrami niematerialnymi przez ich 
twórców  i  posiadaczy  praw  [...].  O  ile  zmiana  zakresu  domeny  publicznej 
wymaga  nowelizacji  systemu  praw  autorskich,  to  dobrowolne  mechanizmy 
dzielenia się mogą być wdrażane swobodnie przez zainteresowane podmioty i 
posiadaczy praw. [Tarkowski, 2010]

Jednym z takich mechanizmów są wolne licencje.  



Wolne licencje - rozwiązanie na dziś

Czas  po  jakim  utwór  przechodzi  do  domeny  publicznej  w  świetle 
obowiązującego prawa autorskiego  jest zdecydowanie za długi. Oznacza to że 
de  facto  nie  można  wykorzystywać  pracy  i  twórczości  współcześnie 
działających osób. Ich prace będą powszechnie dostępne dopiero po 70 latach, 
co oznacza, że z prawa tego skorzystają dopiero kolejne pokolenia, nasze dzieci 
i wnuki. 

W odniesieniu do przestrzeni cyfrowej zapisy ustawy o prawie autorskim roku 
nie uwzględniają nowych mechanizmów publikacji, komunikacji i korzystania z 
twórczości  innych.  Ograniczenia  te stały  się punktem wyjścia do stworzenia 
alternatywnych systemów licencjonowania - wolnych licencji, które są znacznie 
bardziej liberalne dla odbiorców (użytkowników) tych zasobów. 

Czym są wolne licencje?

Udostępnienie twórczości na wolnych licencjach oznacza, że każdy ma prawo 
ją wykorzystywać, poprawiać, dostosowywać, powielać, rozprowadzać za darmo 
lub  za  opłatą,  oraz  upowszechniać  swoje  udoskonalenia  aby  mogła  z  nich 
korzystać  cała  społeczność. Za  wolną  licencję  uznajemy  licencję  udzielaną 
nieograniczonemu kręgowi podmiotów, na mocy której licencjobiorca uzyskuje 
co najmniej następujące uprawnienia:

• prawo  do  korzystania  z  utworu  oraz  ze  związanych  z  utworem  praw 
pokrewnych w jakimkolwiek celu;

• prawo do zwielokrotniania i rozpowszechniania utworu nieodpłatnie lub 
za wynagrodzeniem, jako część większej całości lub samodzielnie, w całości lub 
w dowolnie wybranej części;

• prawo  do  sporządzania,  rozporządzania  i  korzystania  z  opracowań 
utworu, przy czym licencjobiorca może być zobowiązany do udzielania licencji 
do opracowań na warunkach wskazanych przez licencjodawcę, o ile zdecyduje 
się  je  rozpowszechniać  (klauzule  "copyleft",  "share-alike",  "na  tych  samych 
warunkach") [Fundacja Nowoczesna Polska, 2009].

Jedną z pierwszych wolnych licencji jest GNU Free Documentation License v. 
1.2.  GNU  FDL  lub  FDL,  opublikowana  przez  organizację  Free  Software 
Foundation.  Do  wolnych  licencji  zaliczamy  również  dwie  z  sześciu  licencji 
Creative Commons: Uznanie autorstwa (BY) oraz Uznanie autorstwa - Na tych 
samych warunkach (BY-SA). 

Zalety stosowania wolnych licencji 

Prace na licencji 'Uznanie autorstwa' mogą być ponownie rozpowszechniane i 
przetwarzane bez ograniczeń, jedynie pod warunkiem zachowania informacji 



dotyczących autorstwa. Oznacza to, że mogą być tłumaczone, dostosowywane 
do  lokalnych  standardów,  wykorzystywane  w  produktach  komercyjnych  i 
łączone z  dowolnymi materiałami edukacyjnymi.  Licencja CC BY zezwala na 
dalsze wykorzystywanie każdemu i do dowolnych celów, jeśli tylko oryginalny 
autor pozostanie właściwie opisany.

Licencja  'Uznanie  autorstwa  -  Na  tych  samych  warunkach',  oznacza,  że 
wszystkie utwory pochodne muszą być opublikowane na tej samej licencji, co 
oryginał  i  zachować  informację  o  autorze.  Ten  warunek  jest  atrakcyjny  dla 
autorów  i  organizacji,  które  pragną,  aby  wykorzystywanie  ich  utworów 
powiększało pule otwartych zasobów poprzez zastrzeżenie,  aby każdy utwór 
pochodny  był  również  otwarty,  nawet  kosztem  utraty  wielu  potencjalnych 
zastosowań.  Jednak  utworów  opatrzonych  warunkiem  'Na  tych  samych 
warunkach'  często  nie  można  łączyć  z  innymi  otwartymi  zasobami 
edukacyjnymi, co może stanowić istotną barierę dla wielu grup studentów czy 
nauczycieli [Stosowanie licencji Creative Commons..., 2009].

Kwestie związane z prawami autorskimi są niesłychanie istotne w kontekście 
tworzenia  otwartych  zasobów.  Ruch  działa  bowiem  na  rzecz  tworzenia 
materiałów  edukacyjnych,  które  mają  być  dostępne  zarówno  do 
wykorzystywania, jak i dalszego przetwarzania. Podstawą prawną dla otwartych 
sylabusów powinny być otwarte licencje, które pozwalają zarówno autorom, jak 
i użytkownikom wyraźnie określić zakres użytkowania utworów [Hofmokl et al., 
2009].



Ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Powszechne już wykorzystanie komputerów i  internetu jest dla nauczycieli 
ogromną szansą – jeszcze nigdy samodzielne przygotowanie bądź znalezienie i 
dostosowanie  do  własnych  potrzeb  interesujących  i  przydatnych  pomocy 
naukowych nie było tak łatwe.

Społeczność  akademicka  zawsze  dzieliła  się  wiedzą.  Raport  OECD  Giving 
Knowledge for Free: the emergence of Open Educational Resources wykazał, że 
ponad 3000 kursów z ponad 300 uniwersytetów było dostępnych na świecie w 
2007  roku.  Rosnąca  liczba  inicjatyw  otwartego  udostępniania  treści 
edukacyjnych  spowodowała  powstanie  ruchu  Otwartych  Zasobów 
Edukacyjnych (OER) [Kostera et al., 2009].

Termin  Otwarte  Zasoby Edukacyjne  po raz  pierwszy został  użyty podczas 
Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing 
Countries  przy  UNESCO  w 2002 r.  Uczestnicy  spotkania  dostrzegli  wtedy 
potrzebę tworzenia dostępnych dla wszystkich zasobów edukacyjnych. Rozwój 
technologii komunikacyjnych i nowe możliwości związane z grupową produkcją 
treści stanowią bazę, która dziś jest wykorzystywana do tworzenia materiałów 
edukacyjnych,  które  można  swobodnie  wykorzystywać,  adaptować  oraz 
tłumaczyć na inne język. 

W styczniu 2008 r.  została  opublikowana Kapsztadzka Deklaracja  Otwartej 
Edukacji2, jeden z kluczowych dokumentów określających cele i metody ruchu 
OZE.  Deklaracja  była  efektem  spotkania  i wspólnej  pracy 
kilkudziesięcioosobowej  grupy  pracowników  organizacji  pozarządowych, 
przedstawicieli  instytucji  naukowych  i administracji  państwowej,  nauczycieli 
i autorów materiałów edukacyjnych z całego świata [Hofmokl et. al, 2009].

Otwarte  Zasoby  Edukacyjne  (ang.  Open  Educational  Resources,  OER) 
definiowane są jako te  materiały,  które  są  publicznie  dostępne w internecie 
(bez  kontroli  dostępu),  opublikowane  wraz  z prawem  do  dalszego 
wykorzystania  (w  tym  celu  zalecane  jest  stosowanie  tzw.  wolnych  licencji) 
i najczęściej  rozwijane  są  w otwarty  sposób  (z  możliwością  udziału 
beneficjentów w procesie redakcyjnym).

Dzięki  wolnym  licencjom  korzystanie  z  otwartych  zasobów  jest  proste. 
Zgodnie z zapisami wolnej licencji każdy może:

• ponownie wykorzystywać materiały opracowane przez innych,

• zmieniać,  przekształcać,  adaptować  do  swoich  celów  i  potrzeb  (np. 
tłumaczyć teksty w j. obcych),

• łączyć z innymi materiałami (remixować, np. tekst z dźwiękiem),

• ponownie  rozpowszechniać  -  dzielić  się  swoją  pracą  z  innymi  [Gurel, 
2008].

2 http://koed.org.pl/deklaracja-kapsztadzka/ 
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Równoległą korzyścią jest upowszechnienie dostępu do edukacji dla każdego 
ucznia czyli wyrównywanie szans edukacyjnych. Książki mogą być pobierane z 
Internetu, wyświetlane na rzutniku podczas zajęć, przeglądane na komputerze, 
drukowane  w  całości  lub  fragmentach.  Stwarza  to  możliwość  korzystania  z 
podręczników  nawet  bez  konieczności  posiadania  komputerów  w  sali 
wykładowej lub laptopów przez studentów.

Otwarte zasoby w Polsce

Polskie organizacje zaangażowane w  działania Koalicji  Otwartej  Edukacji  i 
tworzenie otwartych projektów edukacyjnych to  Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich,  Fundacja  Nowoczesna  Polska,  Interdyscyplinarne  Centrum 
Modelowania Matematycznego i     Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego   
(polski partner Creative Commons), Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja 
Instytut  Rozwoju  Regionalnego,  Fundacja  Nowe  Media  i  Centrum  Edukacji 
Obywatelskiej.  Celem  Koalicji  jest  promowanie  metod,  ideałów  i dobrych 
praktyk OER. Polska jest  dziś  postrzegana jako jeden z liderów innowacji  na 
rzecz otwartości w edukacji [Hofmokl et. al, 2009]. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Wikimedia_Polska
http://www.icm.edu.pl/
http://www.icm.edu.pl/
http://www.nowoczesnapolska.org.pl/
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/
http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/


Fundusze publiczne a prawo do wiedzy 

Zasada  powszechnej  dostępności  treści  finansowanych  ze  środków 
publicznych jest jednym z “kluczy do otwartości”, obok otwartości w nauce i 
edukacji oraz otwartości treści administracji publicznej. 

Założenie  jest  przy  tym  proste  -  że  dobra,  w  których  powstanie  zostało 
sfinansowane ze wspólnych środków, powinny być powszechnie dostępne. W 
ostatnich  latach  założenie  takie  przyjął  amerykański  National  Institute  of 
Health3 oraz  Komisja  Europejska  w  7  Programie  Ramowym4.  W  pierwszym 
wypadku wszystkie treści publikowane w wyniku badań finansowanych przez 
Instytut,  a  w  drugim  treści  objęte  pilotażem  dotyczącym  20%  budżetu 
Programu, mają być publicznie dostępne w Internecie. Dostępność takich treści 
zapewnia efektywne wydatkowanie środków publicznych - maksymalizując ich 
wykorzystanie i redukując powielanie już wykonanych prac. 

Drugim kluczem jest  otwartość  w nauce i  edukacji,  wynikająca  z  tradycji 
współpracy  i  dzielenia  się  wiedzą  leżącą  od  wieków  u  podstaw  zarówno 
instytucji  naukowych,  badawczych  jak  i  edukacyjnych.  [...]  W  Polsce  gdzie 
nauka  i  edukacja  są  w  dużej  mierze  finansowane  ze  środków  publicznych, 
istnieje dodatkowy powód - wiążący się z kluczem poprzednim - aby udostępnić 
tego  rodzaju  zasoby.  W  przypadku  nauki  chodzi  przede  wszystkim  o 
powszechną dostępność do publikacji naukowych, którą postuluje rozwijający 
się od 20 lat ruch Otwartego dostępu (Open Access). [...]

Trzecim kluczem są treści administracji publicznej, w przypadku których ich 
dostępność  wiąże  się  z  postulatem  przejrzystości  działań  administracji 
publicznej.  Jasne  reguły  otwartości  treści  publicznych  redukują  koszty  ich 
udostępniania. Warto przy tym zaznaczyć, że w wielu krajach dyskusja na ten 
temat  wykroczyła  poza  kwestię  prostego  dostępu  do  informacji  publicznej  i 
obejmuje zasady prawnego licencjonowania  treści  publicznych,  w tym także 
danych publicznych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia) [Tarkowski, 
2010].

W  Polsce  zasady  finansowania  produkcji  informacyjnej  –  od  mediów 
publicznych po projekty edukacyjne – należy poddać głębokiej analizie. Obecnie 
finansujemy głównie zakup fizycznych kopii  dzieł,  podczas gdy informacja w 
internecie daje się dystrybuować i wykorzystywać przy minimalnych kosztach. 
Trzeba więc zmienić logikę finansowania informacji: państwo powinno wspierać 
nie tylko jej tworzenie, ale także możliwość dalszego wykorzystania. W sferach 
wrażliwych,  jak np.  edukacja,  publiczne finansowanie powinno obligatoryjnie 
pociągać  za  sobą  w  pełni  otwarte  udostępnianie  treści  do  dalszego 
wykorzystania [Lipszyc, 2010]. 

3 http://publicaccess.nih.gov
4 http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680
http://publicaccess.nih.gov/


Warunki realizacji prawa do wiedzy 

dla osób niepełnosprawnych

Artykuł 32.  Konstytucji  zabrania  dyskryminowania  kogokolwiek  z 
jakiejkolwiek przyczyny, a jednocześnie stwierdza, że wszyscy są wobec prawa 
równi. Artykuł ten nie zawiera żadnego katalogu (nawet otwartego) przyczyn 
dyskryminacji,  a zatem należy założyć,  że niepełnosprawność też się w nim 
mieści.  Z kolei  artykuł  70.  określa prawo każdego do nauki,  a w ustępie  4. 
władze publiczne  zobowiązane  są  do  zapewnienia  równego i  powszechnego 
dostępu do edukacji. Brak jest tu jednak odpowiedzi na pytanie jak to zrobić.

Modele  są dwa  i  przy  pewnym  uproszczeniu  można  je  nazwać modelem 
segregacyjnym  i  integracyjnym.  Pierwszy  polega  na  tworzeniu  specjalnych 
rozwiązań edukacyjnych – szkół, programów, podręczników, kadry. Drugi polega 
na  włączaniu  osób  niepełnosprawnych  do  powszechnego  systemu  edukacji, 
przy  jednoczesnym  zapewnieniu  im  odpowiedniego  wsparcia  w  procesie 
kształcenia. 

Model  segregacyjny  się  przeżył  i  obecnie  na  całym  świecie  dąży  się  do 
modelu  integracyjnego.  Potwierdzają  to  różne  akty  prawne  i  deklaracje: 
Konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku, Deklaracja z 
Salamanki  z  1994  roku,  Standardowe  zasady  wyrównywania  szans  osób 
niepełnosprawnych (ONZ) z 1993 roku i wiele innych. Także polska ustawa o 
systemie  oświaty  podkreśla  umieszczanie  uczniów  niepełnosprawnych  w 
głównym nurcie edukacji powszechnej. [...]

W  dobie  społeczeństwa  informacyjnego  (cyfrowego)  nośnik  papierowy 
został w  znacznym  stopniu  zastąpiony  nośnikiem  cyfrowym.  [...]  Do  tych 
nośników odnoszą się te same ograniczenia, co do nośników papierowych, co 
oznacza,  że  cyfrowa  informacja  musi  mieć  pewne cechy,  które  pozwolą  na 
korzystanie z nich za pomocą specjalizowanych technologii. 

W  świetle  powyższych  ustaleń,  można  usystematyzować  następujące 
obszary  działań  włączających   osoby  niepełnosprawne  do  społeczeństwa 
opartego na wiedzy.

Accessibility.  To  angielskie  słowo nie  ma dobrego  odpowiednika  w języku 
polskim,  choć  najczęściej  tłumaczone  jest  na  "dostępność".  Jest  to  jednak 
dostępność rozumiana jako możliwość korzystania z treści, a nie jej nośnika, za 
pomocą używanych przez nie  technologii.  W wypadku pliku PDF oznacza to 
możliwość odczytania  każdej  informacji  (w szczególności  tekstu)  za  pomocą 
programu do odczytu ekranu. W wypadku filmu - zaopatrzenie go w dodatkowe 
ścieżki deskrybujące: audiodeskrypcję dla osób z niepełnosprawnością wzroku i 
pod-tekst lub tłumaczenie na język migowy dla  osób głuchych.  Accessibility 
powinno  zatem  stać  się  obowiązkowym  elementem  w  tworzeniu  treści 
informacyjnych, by wszyscy mogli na równi z niej korzystać.

Prawo  autorskie.  Wydawcy  i  autorzy  desperacko  bronią  się  przed 
udostępnianiem treści w formie dostępnej. [...] “wojna z piractwem" sprawiła, 



że  narosła  atmosfera  strachu  i  podejrzliwości,  która  znacząco  utrudnia 
korzystanie z informacji osobom niepełnosprawnym. Na każdej niemal książce 
widnieje napis w rodzaju "przetwarzanie w jakikolwiek sposób jest zabronione" 
(co jest niezgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych), a w 
plikach elektronicznych stosowane są zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp 
do  ich  treści  dla  technologii  dostępowych.  Nikt  nie  chce  przekazać 
czegokolwiek  w  obawie  przed  złamaniem  mitycznie  groźnego  prawa 
autorskiego.  [...]  Prawo  autorskie  dopuszcza  pewien  użytek  prywatny,  lecz 
ogólna dezorientacja, powoduje że ludzie często nie chcą z niego korzystać. 
Potrzeba zatem edukacji w obszarze prawidłowego korzystania ze swoich praw, 
a jednocześnie należy sprzeciwiać się ograniczaniu możliwości  korzystania z 
dozwolonego użytku.

Wydatki  publiczne.  Powstające  za  pieniądze  publiczne  materiały 
informacyjne, edukacyjne,  naukowe i  inne powinny być swobodnie dostępne 
dla wszystkich,  a ich forma powinna być możliwie dostępna. Wydaje się, że 
wydatkując środki publiczne mamy prawo domagać się, by utwory powstałe w 
ten  sposób  stały  się  publiczną  własnością.  Jednocześnie  należy  wymagać 
spełnienia  standardów  dostępności  (accessibility),  które  dostatecznie 
precyzyjnie zostały opisane na przykład w Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0.

Technologie dostępowe. Wyposażenie w odpowiednie technologie dostępowe 
daje osobie niepełnosprawnej możliwość korzystania z informacji. Taki sprzęt i 
oprogramowanie  jest  bardzo  kosztowne  i  państwo  powinno  w  poważnym 
stopniu  partycypować  w  w  ponoszeniu  tych  kosztów.  O  ile  bowiem  sam 
komputer  jest  obecnie  sprzętem powszechnego użytku,  to  jednak  specjalne 
technologie muszą być zakupywane wyłącznie przez osoby niepełnosprawne. 
Wspomaganie finansowe jest zatem formą wyrównania szans w stosunku do 
innych  ludzi,  a  nie  tworzenia  przywilejów  dla  tej  grupy  społecznej.  Dla 
obecności  w  społeczeństwie  opartym  na  wiedzy  wydaje  się  to  elementem 
niezbędnym.

Podsumowując,  prawo  osób  niepełnosprawnych  do  wiedzy  może 
być zapewnione  po  spełnieniu  omówionych  warunków,  jednak  reszta 
pozostanie w rękach samych osób niepełnosprawnych.

oprac. całości: 

Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu AGH/KOED)

oprac. części dot. osób niepełnosprawnych: 

Jacek Zadrożny (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego/KOED )
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