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Wszystkie dane biznesowe występujące w niniejszym studium przypadku zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych źródeł i nie zostały w żaden 
sposób przez autora zmienione ani zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te są zgodne z prawdą. Autor nie ponosi 
odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykorzystanych danych biznesowych. Wszelkie dane osobowe osób występujących w studium 
przypadku zostały wykorzystane jedynie dla celów dydaktycznych. Zdarzenia przedstawione w warstwie fabularnej studium przypadku są całkowicie 
fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do zdarzeń prawdziwych ma jedynie charakter przypadkowy i niezamierzony.

 

 

Część C – Wideotłumacz Języka Migowego  

 

Datą dla Piotra szczególnie ważną okazał się 19 sierpnia 2011 roku. Tego dnia weszła w życie 

ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się1, według której administracja 

publiczna, służby ratowniczo-interwencyjne oraz publiczne jednostki ochrony zdrowia 

powinny zapewnić osobom głuchym dostęp do tłumacza języka migowego.  

W odpowiedzi na zapisy z tej ustawy, dokładnie tego dnia PZG wprowadził na rynek specjalną 

usługę – Wideotłumacza języka migowego2. Tak o Wideotłumaczu opowiadał Piotr: 

„Jest to usługa polegającą na łączeniu osoby głuchej z tłumaczem i z klientem przez 

Internet. Czyli trochę taki Skype dla głuchych, zapewnienie tłumacza w dowolnym 

                                                           
 
1 Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243. 
2 http://wideotlumacz.pl/strona-glowna-tlumacz-jezyka-migowego (28.05.2014). 
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miejscu. To działa tak, że możesz sobie wziąć telefon, postawić go przed sobą i wybrać 

połączenie z tłumaczem.”  

Ideę prezentuje załącznik 1. Zakres usługi Wideotłumacza Języka Migowego obejmuje: 

• uruchomienie w firmie stanowiska z wideotelefonem, softphone'm lub tabletem, 

• szkolenie pracowników w zakresie obsługi Wideotłumacza języka migowego, 

• dostęp do profesjonalnego tłumacza z Polskiego Związku Głuchych, 

• wsparcie techniczne i opiekę serwisową, 

• przekazanie certyfikatu potwierdzającego przystąpienie do programu Firma przyjazna 
osobom głuchym (certyfikat ten można umieścić na własnej stronie internetowej i 
materiałach firmowych). 

Certyfikat znajduje się w załączniku 2.  

 

W ramach usługi przewidziano dwa rodzaje abonamentu – za 50 lub 250 zł miesięcznie:  

„Pierwszy abonament kosztuje 50 zł miesięcznie i do tego płaci się 50 zł za każdą 

godzinę rozpoczętą tłumaczenia. W drugiej opcji, takiej jak »tłumaczysz więcej«, 

płacisz 250 zł i masz nieograniczoną liczbę godzin tłumaczenia w miesiącu. 

Obsługujemy w tej chwili poniedziałek–piątek, 8–18. Mamy ofertę także dla osób 

indywidualnych czyli sam głuchy może sobie kupić i może to mieć w telefonie.”  

Ustawa, która narzuciła zapewnienie obsługi osób głuchych, wydawała się ogromną szansą, 

jednak wciąż wielu przedstawicieli administracji publicznej, lub firm komercyjnych nie 

widziało sensu w tej inwestycji:  

„Samorządy, urzędy centralne, administracja generalnie jest zobowiązana do tego, 

żeby obsługę dla głuchych zapewnić. Więc to jest z jednej strony zachęta do tego, żeby 

tego wideo-tłumacza instalować, a z drugiej strony, ciągły argument: »Panie ale 

przecież do nas głuchy nie przychodzi«”. 

 

Piotr zastanawiał się, jak polepszyć produkt, a jednoczenie jak dotrzeć do większej liczby 

klientów. Zamieścił na stronie listę obecnych klientów – „Firmy i instytucje przyjazne 

głuchym”, jednak nie przyniosło to zakładanych rezultatów. Jak można Pomóc Piotrowi?  
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Załącznik 1. Idea Wideotłumacza  

 

 
 

 

 
 

 

Źródło: http://wideotlumacz.pl/dla-kogo-tlumacz-jezyka-migowego-2/zakres-uslug-
tlumacz-jezyka-migowego-2 (07.06.2015) 
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Załącznik 2. Certyfikat „Firma Przyjazna Głuchym” wydawany przy okazji instalowania usługi Wideotłumacza 

   

 
 

Źródło: http://wideotlumacz.pl/firma-przyjazna-gluchym-2/o-programie (09.06.2015) 

 

 

 

 


