Szanowni Państwo,
w związku z ustawą o „Dostępności cyfrowej” (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych ) i przepisach, które obowiązują od 23 września 2020 roku
informujemy, że wszystkie filmy tworzone i zamieszczane na profilach jednostek publicznych m. in. w
social mediach (FB, Instagram, YT), na stronach www muszą posiadać transkrypcję. Nie chodzi tylko o
podanie napisów wypowiadających się w materiałach wideo osób, ale także o opisanie „ważniejszych”
dźwięków np. muzyki, odgłosów etc . Nie trzeba tworzyć transkrypcji do relacji na żywo – streamingów,
chyba, że planowane jest jej utrwalenie i zamieszczenie na stałe na stronie www lub w social mediach.
W takim przypadku jest ona traktowana jako materiał wideo i również musi posiadać napisy. Szczegóły
dot. wdrażania przepisów ustawy znajdą Państwo w podanych poniżej linkach lub mogą kontaktować się
z Działem Spraw Osób Niepełnosprawnych UJ: https://don.uj.edu.pl/kontakt
W związku z powyższym Centrum Promocji i Komunikacji UJ (CPiK) informuje, że od 1 stycznia 2022 r.
materiały wideo przesyłane przez jednostki UJ w celu zamieszczenia ich na Uniwersyteckim profilu na
kanale YouTube, Instagram, Facebook oraz stronie www.uj.edu.pl muszą spełniać wymogi ustawy i
posiadać napisy zamieszczone już na filmie. Napisy powinny być ulokowane u dołu ekranu,
wyśrodkowane i wyświetlać się max. w dwóch wersach. Transkrypcja nie może zawierać błędów i
powinna być zgodna z zasadami ortograficznymi i interpunkcyjnymi języka polskiego lub języka w którym
są nagrane wypowiedzi. Jeśli wystąpienie, wypowiedź jest w języku obcym to napisy na materiale wideo
są również w danym języku. Można przygotować tłumaczenie w języku polskim, wtedy jednak zarówno
transkrypcja w języku obcym, jak i polskim powinna być zakodowana i przesłana osobno w pliku o
rozszerzeniu .srt, a nie zamieszczana bezpośrednio na filmie. Napisy do materiałów wideo na profil UJ
na kanałach YT i FB sugerujemy stworzyć po uprzedniej konsultacji z CPiK.

Przydatne linki:
- strona rządowa: Dostępność cyfrowa - Cyfryzacja KPRM - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

- poradnik: Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrazanie.pdf
- strona dot. dostępności:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

