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I. Opis i geneza powstania Dobrych praktyk. Znaczenie 

prowadzonych prac 

 

Związek Banków Polskich od wielu lat prowadzi intensywne działania w zakresie wzrostu poziomu 

obrotu bezgotówkowego, a tym samym zmniejszenia wykluczenia finansowego w Polsce. 

Przejawem tego faktu jest między innymi udział w pracach nad projektem Programu Rozwoju 

Obrotu Bezgotówkowego w Polsce1, czy też realizacja licznych kampanii informacyjno edukacyjnych. 

Wykluczenie finansowe można definiować jako zjawisko, którego doświadczają osoby o niskich 

dochodach i znajdujące się w niesprzyjającej sytuacji społecznej, gdy chcą skorzystać z usług 

finansowych, które są im potrzebne2. Wśród grup osób zagrożonych tym zjawiskiem znajdują się 

między innymi osoby uprawnione do uzyskiwania świadczeń socjalnych – w tym osoby 

z niepełnosprawnościami.  

W trakcie podejmowania przez Związek Banków Polskich analiz związanych z tą ostatnią grupą 

dostrzeżono, iż wiele osób z niepełnosprawnościami to aktywni klienci banków, zainteresowani nie 

tylko podstawowymi usługami bankowymi, lecz również innowacyjnymi rozwiązaniami 

płatniczymi. Osoby z niepełnosprawnościami mają jednak szczególne potrzeby w stosunku do 

sposobu oferowania  tych usług,, również w porównaniu do oczekiwań innych grup wykluczonych 

finansowo. Z powyżej wskazanych względów Zespół ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami, 

działający w ramach Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich podjął 

się wypracowania zasad dobrych praktyk w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami 

 

 

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny, liczba osób niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia w 2012 r. roku 

wynosiła 3,46 mln. Oznacza to, że 10,84% ludności w wieku 15 lat i więcej, według danych 

dotyczących wspomnianego okresu, posiadało prawne orzeczenie niepełnosprawności. Według 

danych z 2012 r. było nieco ponad 2 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, co 

                                                           
1 Wprowadzenie go jako programu rządowego, jest głównym celem działania Koalicji na Rzecz Rozwoju 
Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Jednym z celów strategicznych zaproponowanych w projekcie jest 

ograniczenie wykluczenia finansowego (Cel szczegółowy nr 2). Projekt kilkakrotnie przywołuje w treści 
problematykę osób niepełnosprawnych. 
2 L. Anderloni, Access to Bank Account and Payment Services, w: New Frontiers in Banking Services. Emerging 

Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Anderloni L., Braga M.D., Carluccio E.M. (eds.), Springer –
Verlag Berlin-Heidelberg, 2007, s. 7. 
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stanowiło 8,48% ludności w tym wieku3. Należy jednak zaznaczyć, że beneficjentami omawianego 

projektu są osoby z niepełnosprawnościami, a więc nie tylko osoby posiadające prawne orzeczenie 

niepełnosprawności, ale także inne osoby z niepełnosprawnościami, które pomimo braku  takiego 

orzeczenia zmagają się z problemami ze wzrokiem, słuchem czy też poruszaniem się. Do tej drugiej 

grupy autorzy projektu zaliczają przede wszystkim osoby starsze. Liczba osób z 

niepełnosprawnością jest więc na tyle liczna, że sektor bankowy podjął się prac nad stworzeniem 

materiału opisującego najważniejsze zasady dotyczące ich prawidłowej obsługi. Efektem tych prac 

są niniejsze Dobre praktyki. 

 

 

Przed podjęciem prac zakładano, że wykluczenie finansowe osób z niepełnosprawnościami  to 

w głównej mierze wyniki tzw. samowykluczenia, czyli świadomej decyzji, wynikającej na przykład 

z negatywnych doświadczeń z sektorem finansowym lub wyobrażeń na jego temat. W trakcie prac 

zaobserwowano jednak, iż wśród osób z niepełnosprawnościami istnieje znaczna grupa, która 

aktywnie korzysta z usług i produktów bankowych, lub też jest żywo nimi zainteresowana, lecz  

napotyka w tym obszarze na znaczne utrudnienia natury proceduralnej i technicznej. Oznacza to, że 

barierą utrudniającą pozyskanie tej grupy klientów nie są wyłącznie jej obawy przed kontaktami 

z bankami. Działania jakie powinien podjąć sektor bankowy, nie powinny zatem sprowadzać się 

jedynie do przedsięwzięć promocyjnych i edukacyjnych.  

 

Sektor bankowy, w tym Związek Banków Polskich, prowadząc liczne działania, celem których jest 

poprawa jakości usług finansowych, dąży do sytuacji, w której wszyscy klienci banków będą cieszyć 

się wysokim, bezpiecznym i wygodnym poziomem obsługi. Zwiększenie ubankowienia osób 

z niepełnosprawnościami, będzie ważnym krokiem w kierunku zwiększenia obrotu 

bezgotówkowego w Polsce. Pierwsza edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami 

przez banki nie ma na celu narzucania bankom konieczności wprowadzania zmian, które wiązać się 

będą z ponoszeniem wysokich kosztów. Intencją autorów na tym etapie jest udzielenie wskazówek, 

które umożliwią funkcjonalne i efektywne wykorzystywanie istniejących już mechanizmów, 

instrumentów i zasobów w oddziałach (ewentualnie udoskonalenie ich), uwzględniających przy tym 

obowiązujące przepisy prawa. Planuje się jednak cykliczną rozbudowę i aktualizacje materiału, tak 

by w kolejnych edycjach w coraz szerszym zakresie i coraz bardziej szczegółowo odnosił się on do 

potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

                                                           
3 Materiał dostępny na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl/tablice/bael/  
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II. Wstęp do części merytorycznej 

 

Kluczową kwestią dotyczącą obsługi osób z niepełnosprawnościami są zasady savoir vivre. Należy 

pamiętać, że niepełnosprawności fizyczne co do zasady nie wiążą się z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi. Osobę z niepełnosprawnością fizyczną należy traktować w sposób 

naturalny/standardowy, unikając nadmiernej, ponadprzeciętnej troski która może ją krępować. .  

Jedyną różnicą jest to, iż może ona wymagać innego rodzaju obsługi lub odmiennego sposobu 

komunikacji. Pracownik obsługujący klienta powinien zachować szczególną cierpliwość, między 

innymi w przypadku konieczności kilkukrotnego dodatkowego wyjaśniania niektórych zagadnień 

lub ich powtarzania, oraz wykazać się szczególnie wysoką kulturą osobistą. Wyjaśniając osobie z 

niepełnosprawnościami na przykład zasady działania, obsługi i funkcji różnych produktów i usług 

bankowych, powinien posługiwać się w miarę możliwości prostym i zrozumiałym językiem. 

 

W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością podczas wizyty w oddziale/placówce banku 

korzysta z pomocy osoby towarzyszącej, pracownik banku powinien pamiętać, że stanowi ona 

jedynie pomoc, czy też wsparcie w komunikacji, a klientem jest obsługiwana osoba 

z niepełnosprawnością. Należy więc zawsze zwracać się do osoby z niepełnosprawnością, tym 

bardziej że osoba jej towarzysząca,  nie zawsze jest upoważniona do dokonywania czynności 

prawnych w jej imieniu.  

 

Banki uruchamiając nowe usługi powinny zwrócić uwagę na potrzeby osób 

z niepełnosprawnościami i pamiętać o alternatywnych kanałach dostępu do każdej z tych usług. 

Dotyczy to choćby przypadków, gdy uruchomienie, aktywowanie usługi/produktu następuje 

wyłącznie z wykorzystaniem tylko jednego kanału (na przykład telefonicznego). Zalecanym jest 

dokonanie pod tym kątem rewizji istniejących form aktywacji produktów i usług. 

 

Warto również zastanowić się nad upowszechnieniem praktyki, kiedy to osoba 

z niepełnosprawnością przed wizytą w oddziale/placówce ma możliwość uprzedzenia 

pracowników banku o jej terminie. W niektórych przypadkach rozwiązanie to byłoby korzystne 

zarówno dla osoby z niepełnosprawnością, jak i pracowników konkretnego oddziału. 

 



 

5 
 

Dobre praktyki celowo omijają szczegółowe wymogi dotyczące dostosowania architektonicznego 

banków i ich oddziałów/ placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kwestie te są 

przedmiotem wielu aktów prawnych i innych dokumentów, przygotowanych na podstawie 

specjalistycznych analiz i badań. najważniejsze spośród nich wymienione zostały w ostatniej części 

niniejszego opracowania, zatytułowanej „Źródła”.  

Z tych samych powodów, w niektórych punktach Dobrych praktyk zamiast przedstawiania 

konkretnych zaleceń, przywoływane będą odpowiednie źródła, odnoszące się do tych wymagań 

w sposób profesjonalny i szczegółowy.  

Dobre praktyki są pierwszym tego typu dokumentem wydanym przez Związek Banków Polskich 

w porozumieniu z bankami oraz środowiskami osób niepełnosprawnych. Z tego względu 

zdecydowano, by na tym etapie zakres dostosowywania poziomu usług bankowych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, został ograniczony do trzech podstawowych grup niepełnosprawności 

związanych z: dysfunkcjami ruchu, dysfunkcjami wzroku oraz dysfunkcjami słuchu (nie 

występujących łącznie). Z powodu aktualnego poziomu rozwoju dostępnych na rynku rozwiązań 

technologicznych, zrezygnowano z zawarcia w Dobrych praktykach zaleceń dotyczących kanału 

mobilnego dla usług bankowych.  
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III. Zalecenia 

1. Osoby z dysfunkcjami słuchu 

1) Oddział/placówka bankowa 

a. Sposób komunikacji 

Istnieje wiele sposobów komunikowania się przez osoby z dysfunkcją słuchu. Wybór jednego z nich 

zależy od wielu czynników, między innymi od tego, czy osoba ta jest głucha czy niedosłysząca 

(i w jakim stopniu) oraz czy dysfunkcja ta jest wrodzona czy nabyta. Jeśli niepełnosprawność 

pojawiła się w trakcie życia, czyli osoba z niepełnosprawnością używała wcześniej języka 

mówionego, zazwyczaj potrafi się komunikować w sposób zbliżony do tradycyjnego, a więc mówi 

i pisze, czasami także potrafi rozpoznać mowę z ruchu ust. Z tego względu należy pamiętać, by 

podczas rozmowy mówić wyraźnie i dokładnie artykułować słowa i sylaby, nie opuszczając głowy 

oraz nie zasłaniając ust w czasie mówienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób 

niedosłyszących, które dodatkowo mogą używać aparatów słuchowych. Inną formą komunikacji 

dotyczącą tej grupy jest pismo odręczne. Pracownicy banków w takich przypadkach powinni pisać 

wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami, i używać zdań o nieskomplikowanej strukturze 

gramatycznej – w każdym zaś przypadku muszą wykazać się dużą dozą cierpliwości.  

 

Pracownicy w oddziałach/placówkach bankowych powinni być przygotowani na to, iż mogą być 

poproszeni o zwracanie się do osoby z dysfunkcją słuchu za pośrednictwem odpowiedniego 

urządzenia przypominającego dyktafon. Urządzenie to umożliwia osobie niedosłyszącej 

„usłyszenie” rozmówcy. Podczas rozmowy urządzenie należy przysunąć blisko ust i – tak jak 

w pozostałych przypadkach – mówić wyraźnie i w miarę głośno, zwracając uwagę na to czy jest się 

dobrze rozumianym. W razie potrzeby można obniżyć bądź podwyższyć głośność wypowiedzi 

(w żadnym wypadku jednak nie krzyczeć). Jeżeli pracownik zorientuje się, że klient nie rozumie/ 

nie usłyszał jakiejś informacji, powinien inaczej sformułować wypowiedź, najlepiej parafrazując lub 

upraszczając ją. 

 

Zalecanym rozwiązaniem jest zaproszenie osoby głuchej/niedosłyszącej do innego, oddzielnego 

pomieszczenia w celu przeprowadzenia rozmowy.  

 

Pracownik podczas rozmowy powinien upewnić się, że utrzymuje kontakt wzrokowy z klientem. 

Sposobem na zwrócenie jego uwagi może być wykonanie energicznego gestu dłonią, zapalenie 

i zgaszenie światła lub dotknięcie ręki. Istnieje również możliwość wyposażenia oddziału w system 
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wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, który umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór dźwięku 

poprzez aparat słuchowy. Najczęściej pętle indukcyjne stosuje się w miejscach, gdzie panuje duży 

hałas, o dużym pogłosie lub po prostu tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy4. 

 

Język migowy 

Wbrew częstemu, mylnemu przekonaniu, nie wszystkie osoby niesłyszące posługują się 

językiem migowym. Umiejętność tę posiadają przede wszystkim osoby dotknięte tą dysfunkcją 

od urodzenia. Ze względu na przypuszczalne wysokie koszty udostępniania usług tłumacza 

migowego w każdym oddziale/placówce banku, lub choćby przygotowywanie tłumaczeń umów 

i regulaminów na ten język, zrezygnowano na tym etapie z umieszczania w Dobrych praktykach 

zaleceń dotyczących tego zagadnienia. 

 

Należy jednak mieć na uwadze, że przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych 

konsultacje wykazały, iż od banków nie oczekują one zapewnienia pomocy tłumacza migowego 

w każdym oddziale oraz przez cały czas ich otwarcia. Podkreślały  jednak, że przydatne byłoby, 

aby usługę taką zapewniały  niektóre oddziały, na przykład podczas wyznaczonych raz 

w tygodniu dyżurach, względnie też on-line, czyli tłumaczenia na żywo za pośrednictwem 

tłumacza języka migowego przez Internet. 

 

Należy przy tym mieć na względzie, iż zarówno w Polsce, jak i całej Europie zaczyna być 

widoczna tendencja do poprawiania sytuacji osób niepełnosprawnych. Przejawem takiego 

stanu rzeczy jest między innymi Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych podpisana przez 

Polskę w dniu 30 marca 2007 r. i ratyfikowana ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r., która jako 

jeden z głównych celów wyznacza promowanie, ochronę oraz umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym nieograniczonego dostępu do wszystkich fundamentalnych swobód 

i praw5. 

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm przyjął Ustawę o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się. Nałożyła ona na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia 

między innymi osobom niesłyszącym możliwości korzystania z pomocy wybranego tłumacza 

języka migowego lub tłumacza–przewodnika. Na tym etapie ustawa nie jest kierowana do 
                                                           
4 Pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną 
(induktofoniczną).Źródło: www.petleindukcyjne.pl/jak-dziala 
5 Tekst Konwencji: www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf 
Więcej informacji: www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/w-zwiazku-z-umowami-
miedzynarodowymi/konwencjaoprawachosbniepenosprawnych-niosekratyfikacyjny1/ 
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banków, jednak można przypuszczać, że w przyszłości powstaną analogiczne regulacje 

rozszerzające zakres zobowiązanych podmiotów. 

 

 

b. Kwestie architekturalne/techniczne 

Banki powinny zwrócić uwagę również na elektroniczne sposoby komunikacji wprowadzone 

w oddziałach/placówkach bankowych, związane na przykład z urządzeniami do nadawania numeru 

kolejności obsługi. W przypadku osób z dysfunkcjami słuchu informacja o nadanym oraz 

wywoływanym numerze nie powinna być podawana wyłącznie za pomocą komunikatu 

dźwiękowego, ale również w formie komunikatu widzialnego (wizualnego). 

 

Ponadto warto też zwrócić uwagę na równomierne oświetlenie miejsca, w którym obsługiwana jest 

osoba głucha/niedosłysząca, gdyż w jej przypadku kwestie odpowiedniej widoczności są 

szczególnie istotne. Niedopuszczalne jest żeby osoba taka siedziała skierowana twarzą wprost 

w kierunku światła. W takiej sytuacji niemożliwym staje się dla niej czytanie z ruchu warg 

pracownika banku, korzystanie z języka pisanego, czy też odczytywanie języka migowego. 

 

2) Call Center 

 

Techniczne dostosowanie kanału telefonicznego aktualnie możliwe jest jedynie w odniesieniu do 

osób niedosłyszących. 

 

Banki powinny zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre oferowane usługi wymagają na przykład 

potwierdzenia telefonicznego, bez zapewnienia alternatywnego kanału dostępu. Uniemożliwia to 

korzystanie z  nich osobom z dysfunkcjami słuchu. Zaleca się bankom dokonanie rewizji form 

dostępności swoich usług, by w powyżej wskazanym przypadku zaoferować tę samą usługę/akcję 

np. za pośrednictwem Internetu. 

 

Często dysfunkcje związane ze słuchem pojawiają się wraz z wiekiem, co prowadzi do sytuacji, 

w której osoby starsze, korzystające z Call Center, mają problemy z usłyszeniem całego przekazu. 

Pracownik linii telefonicznej jest w stanie już na początku rozmowy zorientować się czy rozmawia z 

taką właśnie osobą i w miarę możliwości mówić wolniej i wyraźniej oraz głośniej (lub skorzystać 

z funkcji pogłośnienia mikrofonu). Należy zrezygnować z odtwarzanych w tle rozmowy melodii lub 
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innych dźwięków. W tym celu banki powinny rozważyć możliwość aranżacyjnego 

i technologicznego dostosowania stanowisk Call Center, choćby poprzez usytuowanie stanowiska 

w sposób umożliwiający głośną rozmowę bez zakłócania pracy na stanowiskach sąsiednich, czy też 

poprzez wyposażenie stanowisk w urządzenia dające możliwość pogłośnienia mikrofonu w aparacie 

telefonicznym. 

 

3) Internet/bankowość elektroniczna 

 

Strony internetowe banków powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

wzroku, słuchu oraz ruchu. Szczegółowe wymogi w tym zakresie zawiera materiał Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG)6, który wydawany jest w ramach organizacji Konsorcjum Word 

Wide Web. 

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami słuchu dostosowanie polega między innymi na 

zapewnieniu możliwości uruchomienia wersji tekstowych przy zamieszczonych na stronach 

materiałach audio i wideo. Dodatkowo, środowiska osób niepełnosprawnych zwracają uwagę na 

problem, jaki powoduje uwierzytelnianie na stronach bankowości internetowej w formie 

np. wpisywania wybranych znaków z hasła. W wielu przypadkach, przy obecnym funkcjonowaniu 

tego schematu, osoby niewidzące nie są w stanie samodzielnie dokonać weryfikacji tożsamości. Inny 

problem stanowi zbyt krótki czas dozwolonej bezczynności, po której aktualna sesja po 

zalogowaniu wygasa. Należy mieć na względzie, że osoby niewidzące oraz niedowidzące potrzebują 

więcej czasu na wykonanie niektórych operacji, dlatego warto rozważyć możliwość wydłużenia tego 

czasu.  

 

Osoby z dysfunkcjami wzroku często korzystają z odpowiednich programów czytających. Z tego 

względu strony powinny być dostosowane w taki sposób, by programy te umożliwiały wygodną po 

nich nawigację. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchu ważne jest takie 

zaprojektowanie strony, by miały one możliwość jej obsługi wyłączenie przy użyciu klawiatury, lub 

wyłącznie przy użyciu myszki komputerowej. 

 

                                                           
6 Tj. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. Aktualna wersja 2.0. Materiał w wersji angielskiej 
dostępny jest pod adresem www.w3.org/TR/WCAG/; 
Szkic do tłumaczenia na język polski www.tlumaczenia-angielski.info/wcag20/w3.orgTRWCAG20-27-04-
2006.html 
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Informacje o wspomnianym powyżej materiale WCAG oraz innych publikacjach i poradnikach 

związanych z dostosowywaniem stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

które w sposób profesjonalny i szczegółowy odnoszą się do tego zagadnienia, wskazane są w części 

„Źródła”. 

 

1. Osoby z dysfunkcjami wzroku 

1) Oddział/placówka bankowa 

 

a. Kwestie organizacyjne/techniczne 

Analogicznie jak w przypadku osób głuchych/niedosłyszących należy pamiętać o elektronicznych 

komunikatach, na przykład związanych z urządzeniami do nadawania numeru kolejności obsługi. 

W przypadku osób z dysfunkcjami wzroku informacja o nadanym oraz wywoływanym numerze nie 

powinna być nadawana wyłącznie za pomocą komunikatu wizualnego. Należy jednak pamiętać, że 

osoba niewidząca, nawet po dźwiękowym uzyskaniu informacji o tym, że przyszła jej kolej obsługi, 

nie będzie w stanie samodzielnie skierować się do odpowiedniego miejsca. Pomoc osoby trzeciej 

jest w tym przypadku niezbędna, dlatego pracownicy banku (w tym również pracownicy ochrony) 

powinni zaoferować jej pomoc. 

 

W przypadku zauważenia osoby z dysfunkcją wzroku w oddziale/placówce bankowej, pracownik 

powinien zaoferować pomoc (uprzednio przedstawiając się i informując o swoim stanowisku lub 

funkcji w banku) i na przykład zaprowadzić ją do odpowiedniego miejsca. Klienta nie należy 

popychać ani chwytać za rękę lub ramię. Dopuszcza się podanie osobie z niepełnosprawnością  

własnego ramienia (informując ją wcześniej o tym zamiarze). W ten sposób można również wskazać 

takiej osobie krzesło, na którym może usiąść. Wówczas najłatwiej jest położyć dłoń osoby 

niewidomej na oparciu. Pracownik musi pamiętać, by za każdym razem gdy oddala się od miejsca 

obsługi na przykład w celu przygotowania dokumentów informować o tym  taką osobę niewidzącą. .   

 

Osoby niewidzące często poruszają się z psem asystującym, który powinien mieć możliwość wejścia 

do oddziału/placówki bankowej. Prawo takie zapewnia art.20A Ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pies będzie podążał za pracownikiem 

i doprowadzi właściciela do odpowiedniego miejsca obsługi wskazanego przez pracownika. Psa nie 

należy dotykać. Pracownik powinien również pamiętać o tym, by zawsze iść przed klientem. 
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Dodatkowo, w przypadku szklanych (przezroczystych) wejść do budynku warto umieścić na nich, 

na wysokości oczu, dowolny widoczny znacznik, zapobiegający w przypadku Osób niedowidzących 

zderzeniom. 

 

b. Dokumentacja 

Niektóre osoby niewidzące korzystają ze specjalnych ramek ułatwiających złożenie podpisu pod 

dokumentem. By jednak przyrząd ten był użyteczny, powinien być wielkości zbliżonej do wielkości 

pola przeznaczonego do podpisu. Banki, chcąc zapewnić niektórym osobom niewidzącym 

dodatkową pomoc przy złożeniu podpisu, oraz w przypadku, gdy miejsce do podpisu pod 

dokumentem banku jest niestandardowej (odbiegającej od normy) wielkości, mogą rozważyć 

możliwość wyposażenia oddziałów/placówek w ramki. W przypadku braku takiego przyrządu 

można użyć linijki lub pasków z grubszego papieru. W momencie składania podpisu pracownik 

powinien położyć ramkę (lub linijkę czy paski papieru) w odpowiednim miejscu, oraz (na życzenie 

klienta) nakierować jego dłoń na wyznaczone ramką pole do złożenia podpisu. Ważne jest przy tym 

to, że podpisy składane przez osobę z dysfunkcją wzroku różnią się między sobą w znacznie 

większym stopniu niż podpisy składane przez osobę w pełni widzącą.  

 

Dodatkowo wskazanym jest, by oddziały zaopatrzone były w lupy, które pozwolą osobom 

słabowidzącym na samodzielne odczytanie tekstów na przykład umów. 

 

Zalecana jest weryfikacja wewnętrznych regulacji w bankach dotyczących zawierania umów 

z osobami z niepełnosprawnościami pod kątem zgodności tych procedur z obowiązującymi 

znowelizowanymi przepisami prawa. Dotyczy to przede wszystkim najświeższych zmian 

w przepisach. Szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie z Kodeksu Cywilnego art. 80, który 

stanowił, iż jeżeli osoba niemogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie 

powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Po wielu latach zabiegów różnych środowisk 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych, art. 80 Kodeksu Cywilnego  został usunięty. Oznacza 

to, że osoba niewidoma może zawrzeć umowę w taki sam sposób i w tej samej formie, co osoba 

widząca. Z tego względu nakładanie na nią dodatkowych wymogów należy, co do zasady, uznać za 

niezgodne z obowiązującym prawem. Banki powinny jednak mieć na względzie pewne ryzyka 

związane z brakiem art. 80 i przeanalizować problem we własnym zakresie w ramach tworzenia 

wewnętrznych procedur.  
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Osobie niewidzącej można zaproponować obecność osoby zaufanej, która zapozna ją z treścią 

podpisywanych dokumentów, jednak nie można tego wymagać. 

W sytuacji, gdy osoba niewidząca przychodzi do oddziału/placówki bankowej bez osoby zaufanej, 

na pracowniku spoczywa obowiązek zapoznania jej z treścią umowy i jej załączników. W przypadku 

osób niewidzących posiadających odpowiednie programy czytające, które umożliwiają im 

samodzielne zapoznanie się z treścią dokumentów, dobrym rozwiązaniem jest przekazanie tychże 

dokumentów w wersji elektronicznej, w tym również w wersji audio. Wówczas pracownik podczas 

wizyty klienta w oddziale/placówce banku musiałby jedynie potwierdzić zgodność podpisywanego 

dokumentu z tym przekazanym w wersji elektronicznej. Jeżeli nie ma jednak takiej możliwości, lub 

osoba niewidząca decyduje się na załatwienie sprawy w oddziale, wówczas pracownik powinien 

przeczytać jej wyraźnie i dokładnie pełną treść umowy i jej załączników, bez pomijania żadnych 

elementów. Pracownik nie może decydować o tym, które fragmenty dokumentów są ważne, a które 

nie. 

 

2) Bankomat 

 

Dostosowanie bankomatów do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku polegać powinno przede 

wszystkim na następujących adaptacjach: 

• Umieszczeniu, w łatwym do odnalezienia miejscu, wejścia na słuchawki, w których 

odtwarzane są komunikaty wyświetlane na monitorze. 

• Oznaczeniu klawisza z nr 5 znacznikiem (np. pismem Braille’a, wypukłością wyczuwalną 

pod opuszkiem palca). 

• Odtwarzaniu krótkich dźwięków sygnalizujących naciśnięcie przycisków bankomatu. 

 

Dodatkowo, znaczącym udogodnieniem dla osoby niedowidzącej byłoby udostępnienie dla 

komunikatów wyświetlanych na ekranie wersji graficznej/kontrastowej. 

 

Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii: 

● Podłączenie słuchawek nie powinno automatycznie wyłączać monitora, gdyż osoby niedowidzące 

kontrolują w pewnym stopniu operacje wykonywane na nim. Podłączenie powinno wyświetlać 

komunikat o możliwości wyłączenia ekranu. W przypadku wyboru opcji z monitorem, wyświetlana 

treść powinna być kontrastowa.  

● Podpisanie klawiatury (np. oznaczeniem klawisza 5) jest niewystarczające przy braku wejścia na 

słuchawki i możliwości odsłuchania dźwiękowych komunikatów. 
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● Należy zadbać o to, by komunikaty były odpowiednio głośne (szczególnie jeśli bankomaty stoją 

w takich miejscach, jak zatłoczone centra handlowe, okolice tras szybkiego ruchu itp.). Zalecanym 

jest, by takie bankomaty były wyposażone w funkcję regulacji głośności. 

● Zadbanie o zapewnienie powyższych funkcjonalności traci znaczenie w momencie, gdy bankomat 

wyposażony jest jedynie w klawiaturę dotykową, zamiast tradycyjnej, numerycznej.  

 

 

3) Internet/Bankowość elektroniczna 

 

Patrz: Rozdział IV Zalecenia / Ustęp 1. Osoby z dysfunkcjami słuchu/ pkt.  3  

 

 

2. Osoby z niepełnosprawnościami ruchu  

1) Oddział/placówka bankowa 

 

a. Kwestie architektoniczne/techniczne 

Oddziały/placówki bankowe powinny być tak przystosowane, by mogła się do nich dostać 

i swobodnie poruszać osoba na wózku, o lasce, o kulach itp. Oczywistym jest jednak, że warunki 

lokalowe, w których usytuowane są oddziały/placówki bankowe nie zawsze pozwalają na 

wprowadzenie wszelkich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami (na przykład 

usprawnienia wychodzące poza ramy prawa budowlanego). Szczegółowe wytyczne w tym zakresie 

zawierają m.in. akty prawne i publikacje wskazane w części „Źródła”. 

 

Pracownik banku po zauważeniu, że w oddziale/placówce pojawiła się osoba z dysfunkcją ruchu, 

powinien zaproponować jej pomoc, między innymi poprzez wskazanie miejsca obsługi. Nie należy 

chwytać wózka, przesuwać go ani popychać bez zgody osoby z niepełnosprawnością. 

 

W przypadku osób niemogących pisać, podczas podpisywania dokumentów znaczenie ma regulacja 

zawarta w art. 79 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jej treścią „Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca 

czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie 

tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój 

podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej 

podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub 
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marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz 

mogącego czytać.”  

 

2) Bankomat 

 

Jedną z najważniejszych przeszkód związanych z korzystaniem z bankomatów przez osoby 

z niepełnosprawnością ruchową jest umieszczanie urządzeń zbyt wysoko oraz zbyt głęboko. 

Bankomaty powinny być posadowione na optymalnej wysokości umożliwiającej bezpieczne 

korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością (w szczególności dotyczy to osób jeżdżących 

na wózkach inwalidzkich) oraz osoby pełnosprawne. Szczegółowe wymogi w tym zakresie zawiera 

publikacja wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Projektowanie bez barier – wytyczne”.  

 

 

3) Internet/bankowość elektroniczna 

 

Patrz: Rozdział IV Zalecenia / Ustęp 1. Osoby z dysfunkcjami słuchu/ pkt. 3  

 

 

 

IV. Uwagi końcowe 

 

Zalecenia zawarte w pierwszej edycji Dobrych praktyk dotyczą jedynie najbardziej podstawowych 

kwestii, związanych z propozycjami usprawnienia obsługi osób z niepełnosprawnościami. Związek 

Banków Polskich planuje cykliczne aktualizowanie oraz rozbudowywanie treści i zakresu 

niniejszego materiału. Każdorazowo do konsultacji włączane będą również podmioty (np. fundacje, 

stowarzyszenia) reprezentujące osoby niepełnosprawne. 

 

Związek Banków Polskich zaleca, by w odpowiednim trybie zapoznać pracowników banku 

z dotyczącymi ich Dobrymi praktykami, oraz okresowo dokonywać weryfikacji, czy są one 

prawidłowo stosowane. 
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V. Źródła: 

 

Akty prawne 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 

80, poz. 717); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst ustawy Dz.U. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58, poz. 515); 

• Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 

120, poz. 1133); 

• Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych . 

Podpisana przez Polskę w dniu 30 marca 2007 r., ratyfikowana Ustawą z dnia 15 czerwca 

2012 r. Konwencja jako jeden z głównych celów wyznacza promowanie, ochronę oraz 

umożliwienie osobom niepełnosprawnym nieograniczonego dostępu do wszystkich 

fundamentalnych swobód i praw7. 

• Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243). 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.; 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, art. 20a (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93.) 

Szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie z Kodeksu Cywilnego art.80  (Ustawa z dnia 8 

stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222); na jej mocy 

od 16 kwietnia 2010 r. nie obowiązuje art. 80 Kodeksu cywilnego, który stanowił , iż jeżeli 

osoba niemogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie powinno być 

złożone w formie aktu notarialnego. Artykuł ten był przedmiotem licznych skarg 

napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tego powodu Rzecznik w 2009 r. 

                                                           
7 Tekst Konwencji: www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf 
Więcej informacji: www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/w-zwiazku-z-umowami-
miedzynarodowymi/konwencjaoprawachosbniepenosprawnych-niosekratyfikacyjny1/ 
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wystąpił do Ministra Sprawiedliwości wskazując na konieczność zmiany regulacji, która 

zdaniem skarżących miała charakter dyskryminujący w stosunku do osób niewidomych, 

zmuszonych do stosowania formy aktu notarialnego i ponoszenia kosztów jego 

sporządzenia. Po wielu latach zabiegów różnych środowisk działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, art. 80 Kodeksu Cywilnego został usunięty. Oznacza to, że osoba 

niewidoma może zawrzeć umowę w taki sam sposób i w tej samej formie, co osoba widząca. 

Z tego względu nakładanie na nią dodatkowych wymogów należy, co do zasady, uznać za 

niezgodne z obowiązującym prawem. 

 

 

Publikacje 

 

• Planowanie dostępności – prawo w praktyce; 

 Materiał wydany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji8; 

• Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością – dokument wydany 

przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich”9.  Bank dostępny –  dostosowanie polskich 

banków do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych – dokument wydany przez Narodowy 

Bank Polski oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”; 

• Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej. Zalecenia, przepisy, dobre 

praktyki10; – publikacja Polskiego Związku Niewidomych;  

• Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych – publikacja zaadaptowana 

przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych11 

• Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) –  

wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych; Materiał wydawany w ramach 

organizacji Konsorcjum Word Wide Web. 12 

• Wag 2.0 Podręcznik Dobrych Praktyk – Fundacja Widzialni13 

                                                           
8 Materiał dostępny na stronie 
www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/planowanie_dostepnosci.pdf 
9 Materiał dostępny na stronie www.rpo.gov.pl/pliki/13269665950.pdf 
10 Materiał dostępny na stronie www.pzn.org.pl 
11

 Materiał dostępny na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl/publikacje/ 
12. Aktualna wersja 2.0. Materiał w wersji angielskiej dostępny jest pod adresem www.w3.org/TR/WCAG/. 
Szkic do tłumaczenia na język polski www.tlumaczenia-angielski.info/wcag20/w3.orgTRWCAG20-27-04-
2006.html 
13 Materiał dostępny na stronie www.widzialni.org/container/podrecznik6-www.pdf 
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•  Dostępność serwisów internetowych.  Podręcznik na temat dobrych rozwiązań 

w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności;14–  publikacja wydana w ramach projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczanych 

w Internecie”, wydana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, w ramach Poddziałania 1.3.6. 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zawiera informacje dotyczące 

projektowania serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. 

•  Projektowanie bez barier – wytyczne
15

. 

Publikacja wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji  

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA 

 

Związek Banków Polskich pragnie złożyć szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu 

niniejszego materiału Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundacji Audiodeskrypcja, 

Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo, Fundacji Vis Maior, Komisji Etyki Bankowej, Pełnomocnikowi Rządu ds. 

Osób Niepełnosprawnych, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polskiemu Związkowi Głuchych, 

Polskiemu Związkowi Niewidomych, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Stowarzyszeniu Integracja, 

Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi, Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomym, Pani Jolancie 

Lesik z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych, oraz Pani Małgorzacie Lesik – osobie 

prywatnej, niewidomej klientce banków. 

                                                           
14 Materiał dostępny na stronie www.dostepnestrony.pl/wp-
content/uploads/2012/02/Dostepnosc_serwisow_internetowych-PODRECZNIK11.pdf  
15 Materiał dostępny na stronie: 
www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/projektowanieBB21.pdf 


