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Z radością oddajemy w Państwa ręce unikalną 
publikację „Jak zrobić dostępną stronę interne-
tową. Poradnik dla projektantów i redaktorów”. 
To pierwsza w Polsce publikacja, która w sposób 
przejrzysty, łatwy i praktyczny wskazuje, jak nale-
ży przygotować serwis internetowy, który będzie 
łatwy w obsłudze i przyjazny w warstwie meryto-
rycznej dla każdego użytkownika, niezależnie od 
stanu zdrowia, wieku czy znajomości języka. 

Na całym świecie Program Narodów Zjednoczo-
nych ds. Rozwoju (UNDP) angażuje się w zwięk-
szanie lokalnego potencjału oraz walkę z wyklu-
czeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp 
do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych 
do poprawy jakości życia. Działania UNDP w Pol-
sce koncentrują się na realizacji programu Social 
Innovation in Europe and CIS, którego celem jest 
stworzenie regionalnej platformy wymiany wie-
dzy w Europie i krajach WNP w zakresie innowa-
cji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju. 
Co za tym idzie, biuro realizuje projekty, które 
następnie opisuje w formie modeli i przekazuje 
partnerom w krajach rozwijających się (więcej 
informacji na www.undp.org.pl).

Naszym głównym celem jest wypracowywanie 
innowacji społecznych, które rozumiemy jako 
różnorodne inicjatywy, które pomagają rozwią-
zywać istotne problemy społeczne, korzystając 
z dostępnych na rynku narzędzi w obszarach 
zarządzania, biznesu czy techonologii informa-
tycznych. Obok takich inicjatyw jak stworzenie 
portalu projektstarter.org (pierwszy portal crow-
fundraisingowy w Polsce), działanie na rzecz 
budownictwa naturalnego czy promocja desi-

gnu społecznego, realizujemy również programy 
edukacyjne w dziedzinie zrównoważonego roz-
woju. Podręcznik, który mają Państwo w ręku, 
jest tego przykładem. 
Ułatwienie korzystania z wiedzy zawartej na 
stronach internetowych jest ogromnym wy-
zwaniem dzisiejszego świata. Nie mówimy tu 
jedynie o osobach z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności, ale też o osobach starszych, 
imigrantach czy osobach słabo czytających. 
Wbrew pozorom, coraz szybszy rozwój inter-
netu i różnorodnych jego funkcji, możliwości 
dodawania prezentacji flashowych itd., często 
nie wpływają pozytywnie na możliwości pozna-
wania treści. Dodając do tego często stosowa-
ny hermetyczny język branżowy używany przez 
wielu redaktorów, czynimy treści internetowe 
trudnymi do zrozumienia. Dlatego cieszę się, że  
możemy podzielić się naszą wiedzą zarówno  
z designerami stron, jak i redaktorami, którzy 
tworzą teksty. W naszym podręczniku, poza 
przystępnie omówionymi wskazaniami standardu 
WCAG 2.0, opisaliśmy również założenia i przy-
kłady zastosowania tzw. uproszczonych wersji 
portali (easy read), które są szczególnie istotne 
dla twórców portali informacyjnych dla osób star-
szych czy niepełnosprawnych poznawczo.

Zapraszamy do lektury i pracy na rzecz dostęp-
nych stron internetowych.

Kamil Wyszkowski
Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce

Szanowni państwo,
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i.  WproWadzenie do doStępności  
SerWiSóW internetoWych

Internet stał się ważną częścią otaczającej nas rzeczywistości. Większa 
część populacji krajów rozwiniętych korzysta z jego dobrodziejstw. In-
ternet stanowi dobre źródło informacji, edukacji i narzędzie komunikacji. 
Podstawowym sposobem prezentowania informacji w internecie są ser-
wisy internetowe [websites]. 

Od początku powstania sieci internetowej, serwisy internetowe [web-
sites] zmieniają swoją formę. Na początku był tekst. Serwisy były 
bardzo proste i z przyczyn technicznych informacje przedstawiano  
w minimalistycznej postaci. Wraz z rozwojem technologii interneto-
wych (czyli języków programistycznych, w których serwisy są napisane 
oraz programów do ich przeglądania – tzw. przeglądarek internetowych 
[browsers] ) strony internetowe stawały się coraz bogatsze w treści wi-
zualne. Zdjęcia, grafiki, wykresy, animacje, filmy, muzyka czy zaawan-
sowane sposoby interakcji z serwisami stały się ważną częścią treści 
przekazywanych w internecie.

Same serwisy internetowe są coraz bardziej nowoczesne i bogate, za-
równo w aspekcie ich konstrukcji i sposobów działania, jak i samych 
treści, które zawierają.

tworzenie serwisów internetowych

Technologie, które służą do prezentowania treści, oraz oprogramo-
wanie opierają się na określonych standardach. Stąd twórcy serwi-
sów internetowych [designers] mogą i powinni pracować w oparciu  
o te standardy.

Niestety w przypadku bardzo intensywnego rozwoju branż i technologii 
nie zawsze nowoczesność idzie w parze z jakością wykonania. Twórcy 
stron projektują serwisy często nie mając wystarczającej wiedzy i działa-
jąc pod presją czasu. Standardy jakości nie zawsze są zachowywane.

Konsekwencją tego zjawiska jest fakt, że serwisy internetowe są słabo 
dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zwykle nie jest potrzebny żaden 
dodatkowy wysiłek, aby serwis uczynić dostępnym dla osób z dysfunk-
cjami wzroku, niepełnosprawnościami ruchowymi, kognitywnymi, dys-
funkcjami słuchu.
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Jak się jednak okazuje, wiele serwisów zostało wykonanych i wciąż jest 
wykonywane niestarannie, bez dostatecznej dbałości.

TWorzenie serWisóW inTerneToWych zgodnych 
ze standardami i zasadami rzemiosła oznacza 
zwykle, że są one dostępne dla osób niepełno-
sprawnych.

publikowanie treści w serwisach internetowych

Większość dużych serwisów internetowych jest zarządzana przez re-
daktorów. Nie muszą oni mieć wiedzy informatycznej, aby sprawnie 
publikować i modyfikować treści w serwisach. Strony zbudowane są  
w oparciu o systemy zarządzania treścią (CMS — Content Management  
System).

Od redaktorów zależy to, w jaki sposób informacje zostaną przedstawio-
ne, a także to, czy informacje będą dostępne dla wszystkich użytkowni-
ków. Twórcy serwisów powinni dostarczyć dobre narzędzia do zarządza-
nia treścią, natomiast zadaniem redaktorów jest korzystać z tych narzę-
dzi w sposób konsekwentny i świadomy. To właśnie od redaktorów zależy  
w dużej mierze to, czy serwis będzie zrozumiały, czy treści będą napi-
sane w sposób przystępny oraz czy np. osoby niesłyszące nie zostaną 
pozbawione dostępu do treści multimedialnych.

jak tworzyć dostępne serwisy internetowe?

Wiedza i świadomość standardów wśród projektantów stron oraz zaan-
gażowanie i skrupulatność redaktorów są podstawą dostępnych stron 
internetowych. Wszystkie czynności, które wykonują jedni i drudzy, 
będą miały wpływ na dostępność treści dla niewidomych/ niedowidzą-
cych, niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących, dyslektyków, nie-
pełnosprawnych kognitywnie, osób starszych, słabiej wykształconych, 
osób posiadających łącza internetowe o ograniczonej przepustowości 
czy wreszcie wszystkich użytkowników internetu, niezależnie od konfi-
guracji sprzętu i oprogramowania.

serwisy internetowe powinny cechować się 
uniwersalną dostępnością.
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ii. czym JeSt WcaG 2.0? 

wcaG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) to spis zasad, który-
mi powinni kierować się zarówno twórcy serwisów internetowych, jak  
i redaktorzy. WCAG 2.0 jest dokumentacją rozwijaną przez sekcję  
WAI (Web Accessibility Initiative) organizacji W3C (World Wide Web 
Consortium). 

Jakkolwiek sama dokumentacja WCAG 2.0 jest mało przystępnym źró-
dłem dla samych redaktorów, twórcy serwisów powinni znać jego za-
sady i kierować się nimi w trakcie tworzenia każdej nowej strony inter-
netowej.

Zamawiający serwisy powinni wymagać od wykonawców budowania 
serwisów zgodnie z WCAG 2.0.

Zasady dostępności poszczególnych elementów serwisów internetowych 
w niniejszej publikacji są oparte na zasadach spisanych w dokumentacji 
WCAG 2.0. Przedstawione zostały jednak w bardziej przystępnej postaci.
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iii. doStępne Strony internetoWe

W prezentowanej publikacji zostały przedstawione wszystkie podstawy 
tworzenia dostępnych stron oraz zarządzania ich treścią. Celem jej jest 
uczynienie wiedzy na temat dostępności serwisów bardziej przystępną.

Każdy dział składa się z:

	przedstawienia danego elementu czy funkcji serwisów interne-
towych,

	opatrzenia dobrym przykładem zaczerpniętym ze stron UNDP  
i innych,

	wskazania kto jest odpowiedzialny za poprawne wdrożenie da-
nego elementu oraz

	informacji jakich niepełnosprawności dotyczy.

1. treści wizualne i dźwiękowe

We współczesnym internecie istnieje wiele sposobów przekazywania tre-
ści (niezależnie od tekstu): grafika statyczna (zdjęcia, wykresy i in.), ani-
macje, filmy, muzyka. Dzięki rozwojowi języków programowania, z któ-
rych składają się strony internetowe, przeglądarek (np. Internet Explo-
rer, Mozilla Firefox czy Opera) oraz wciąż rosnącej prędkości internetu, 
dokonała się na naszych oczach rewolucja. Ten niezwykle dynamiczny 
rozwój paradoksalnie... utrudnił  dostęp do wirtualnych treści osobom 
niepełnosprawnym. 

Mimo braku przeszkód technicznych, wiele treści graficznych czy mul-
timedialnych, które do tej pory zostały opublikowane, nie zostało za-
prezentowanych w sposób dostępny. W poniższym rozdziale zostanie 
pokazane, na czym polega dostępne publikowanie tych treści i dlaczego 
jest to bardzo ważne.

1.1. teksty alternatywne obrazków

Grafiki, zdjęcia, obrazy, wykresy, ikony, ilustracje są obecnie jednym  
z najważniejszych środków przekazywania informacji. Jak udostępnić te 
elementy osobom niepełnosprawnym?

Udostępnienie treści plików graficznych umieszczonych na stronach jest 
bardzo proste. Wystarczy uzupełnić taki plik atrybutem „alt”.
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Atrybut „alt” powinien zwierać zwięzły opis obrazka [image]. Ten właśnie 
opis usłyszą osoby niewidome korzystające z programów czytających. 
Im lepiej opisana treść obrazka, tym bardziej zrozumiała będzie dla osób 
niewidomych jego treść.

Mimo prostoty samej idei opatrzenia grafik treścią alternatywną, należy 
pamiętać o tym, że zarówno projektanci [designers], jak i redaktorzy 
stron muszą kierować się starannością w wyborze właściwego opisu.

Dodatkową komplikacją jest fakt, że nie zawsze powinniśmy przekazać 
treść obrazka. W niektórych sytuacjach tekstem alternatywnym powin-
na być funkcja, jaką pełni obrazek na stronie internetowej.

podstawowe zasady

	Każdy plik graficzny użyty na stronie internetowej powinien być 
opisany tekstem alternatywnym.

	Jeśli plik graficzny jest zdjęciem, wykresem itp., jego treść po-
winna być opisana w sposób zwięzły i zrozumiały (maksymalnie 
kilkadziesiąt znaków).

	Jeśli plik graficzny pełni funkcję czysto dekoracyjną i nie wnosi 
żadnej treści (np. element graficzny layoutu), alt powinien być 
pusty (!) i powinien być zapisany w taki sposób: alt=””.

	Jeśli plik graficzny jest obrazkiem tekstu, tekst alternatywny powi-
nien zwykle zawierać ten sam tekst.

	Jeśli plik graficzny służy jako odnośnik do innej strony serwisu  
lub kieruje na zupełnie inną stronę, informacja powinna opisywać 
funkcję tego odnośnika.

	Jeśli plik graficzny powtarza treść, która już została przedstawiona 
w inny sposób, tekst alternatywny powinien być pusty (alt=””).

	Jeśli istnieje taka możliwość, warto uzupełnić obrazek także roz-
szerzonym opisem w postaci atrybutu longdesc=””; warto wyma-
gać od projektanta, aby zapewnił możliwość wpisania dłuższego 
opisu dla grafiki.
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przykłady zastosowania

przykład nr 1

Czerwoną ramką zaznaczony jest obrazek, który posiada poprawny tekst al-

ternatywny –  „struktura organizacyjna UNDP”. Jakkolwiek samo zastosowanie 

obrazka jest bardzo poprawne, to na pewno warto by tutaj pomyśleć o uzu-

pełnieniu obrazka atrybutem longdesc=”” lub zamieszczenie takiej struktury 

w postaci dostępnej dla osób niewidomych. Przykład znajduje się pod adre-

sem: http://www.undp.org.pl/O-nas/UNDP-w-Polsce 

przykład nr 2

Wszystkie wyżej pokazane obrazki ze strony głównej UNDP Polska mają tekst 

alternatywny, który jest zamieszczony w obrazku. Jest to poprawne odzwiercie-

dlenie tekstu w postaci obrazkowej.
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przykład nr 3

Ikony ze strony: http://www.nomensa.com/web-accessibility posiadają pusty 

atrybut alt. Równie dobrze atrybuty alt tych obrazków mogłyby być wypełnio-

ne, jednak użytkownicy niewidomi mogliby się zastanawiać, czy np. obrazek z 

ikoną dokumentu PDF skieruje ich do tego samego miejsca, co link „Accessible 

PDFs”.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Jeśli chodzi o grafiki będące stałymi elementami występującymi w ser-
wisie, czy stanowiące część dekoracji lub układu strony odpowiedzialny 
jest projektant strony.

Wszystkie elementy graficzne publikowane przez redaktora powinny 
być opatrzone poprawnym tekstem alternatywnym.

kogo to dotyczy?

Najbardziej dotknięci brakiem atrybutu „alt” lub niepoprawnym tekstem 
alternatywnym są użytkownicy niewidomi. Także użytkownicy nie-
dowidzący, którzy korzystają z programów powiększających połączonych 
z oprogramowaniem czytającym, potrzebują tego opisu.

W sytuacji, gdy nie można wyświetlić elementów graficznych np. z po-
wodu wolnego łącza internetowego, wszyscy użytkownicy zyskają na 
poprawnym opisie alternatywnym.
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1.2. migające obrazki (animacje) oraz teksty

Potencjał marketingowy internetu jest powodem nadmiaru form re-
klamowych, które musimy codziennie oglądać. Mrugające i błyskające 
banery utrudniają czytanie stron nie tylko niepełnosprawnym. Jest to 
problem, który dotyka wszystkich użytkowników internetu.

Internet staje się także coraz bardziej multimedialny. Teksty na stro-
nach są ilustrowane już nie tylko zdjęciami, ale często filmami.

Zarówno animacje, jak i filmy zawierające zbyt szybko migające kadry, 
mogą doprowadzić do ataku tzw. padaczki fotogennej. Zasada jest 
pozornie prosta — upewnij się, że zmiany obrazków w reklamach nie 
występują częściej niż 3 razy na 1 sekundę. Treść tego prostego zale-
cenia jest wynikiem badań, przeprowadzonych dla branży telewizyjnej. 
Zasady powstałe w efekcie tych badań zostały zaadaptowane na uży-
tek internetu.

podstawowe zasady

	Na stronach internetowych nie wolno publikować treści takich 
jak banery, animacje, animowane GIFy, filmy, które mogą do-
prowadzić do ataku padaczki.

	Odradza się stosowanie ruchomych banerów lub ograniczenie 
ich do minimum ze względu na to, że rozpraszają uwagę wszyst-
kich użytkowników internetu (szczególnie dotyka to osoby cier-
piące na zaburzenia uwagi).

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zasosowanie?

Zarówno projektant, jak i redaktorzy strony powinni mieć na 
względzie zalecenie niepublikowania treści, które mogą narazić użyt-
kowników na atak padaczki oraz zaburzają koncentrację odbiorców 
treści serwisów. 

kogo to dotyczy?

Migające obrazki i filmy mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a na-
wet życia osób chorych na padaczkę, szczególnie jej odmia-
nę fotogenną. W konsekwencji użycia takich obrazów ucierpią tak-
że użytkownicy z zaburzeniami koncentracji, dyslektycy 
i osoby niedowidzące.
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Nie należy zapominać o tym, że nadmiar poruszających się treści, bez 
możliwości wyłączenia, będzie dla wszystkich utrudnieniem w odbio-
rze.

1.3.  alternatywne przedstawienie treści  
dźwiękowych

Wszystkie materiały dźwiękowe, które publikowane są w internecie, po-
winny zostać także udostępnione w postaci tekstu. Nie dotyczy to oczy-
wiście utworów muzycznych. W teorii, zalecenie to jest niezwykle proste 
— w praktyce bardzo rzadko zdarza się, by w jakichkolwiek serwisach 
transkrypcja tekstowa była konsekwentnie publikowana wraz z treściami 
dźwiękowymi.

Problem braku transkrypcji treści dźwiękowych w głównej mierze do-
tyczy osób niesłyszących, które w dobie multimedialnego internetu nie 
mają dostępu do ważnych i ciekawych informacji. Stanowi to poważne 
utrudnienie w dostępie do treści, które w wielu przypadkach nie są do-
stępne w inny sposób.

Ważną korzyścią dodatkową z publikacji transkrypcji będzie fakt, że wy-
szukiwarki internetowe takie jak Google czy Yahoo zaindeksują tekst 
transkrypcji materiałów dźwiękowych, przyczyniając się do zwiększenia 
ilości odwiedzin i popularności strony.

Publikacja transkrypcji tekstowej dla materiałów dźwiękowych jest bar-
dzo prosta — zaleca się publikację transkrypcji w postaci tekstowej na 
samej stronie lub ewentualnie w postaci załącznika do pobrania (w do-
stępnym formacie!).

podstawowe zasady

	Materiały dźwiękowe powinny zostać uzupełnione o transkrypcję 
tekstową.

	Materiały dźwiękowe powinny być opublikowane z pomocą do-
stępnych narzędzi (playerów) — tak, aby np. osoby niewidome 
lub niepełnosprawne ruchowo mogły tych informacji wysłuchać 
(włączyć, wyłączyć itp.).

	Uwaga: jeśli materiał audio jest zamieszczony jako alternatywna 
wersja tekstu i jest tak oznaczony, wówczas nie ma potrzeby za-
mieszczania dodatkowej wersji alternatywnej dla tego materiału 
dźwiękowego.
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kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Za opublikowanie dostępnej wersji materiału dźwiękowego odpowie-
dzialny jest redaktor strony. Od projektantów należy wymagać, 
by dostarczyli narzędzia, które ułatwiają publikowanie dostępnych tre-
ści redaktorom (odtwarzacze do odsłuchiwania tych dźwięków są same 
w sobie dostępne).

kogo to dotyczy?

Najbardziej dotknięci są użytkownicy niesłyszący lub bardzo słabo 
słyszący. Dla tych użytkowników kwestia istnienia transkrypcji to spra-
wa dostępu do ważnych i ciekawych treści. Wersja tekstowa może być 
również przydatna dla wszystkich innych użytkowników, którzy 
np. chcieliby zacytować fragment czyjejś wypowiedzi.

1.4. dostępność materiałów filmowych

Popularność filmów w internecie wzrosła w ciągu kilku ostatnich lat 
do tego stopnia, że wielu użytkowników znacznie częściej ogląda tre-
ści wideo niż czyta teksty! Ta tendencja ma także wpływ na strategie, 
które przyjmują autorzy treści. O wiele wygodniej jest bowiem zamie-
ścić rozmowę w postaci nagrania filmowego, niż spisywać ją w postaci 
tekstowej. Redaktorzy publikują ważne informacje w postaci filmowej 
wiedząc, że więcej osób obejrzy film niż przeczyta tekst. Użytkownicy 
niesłyszący nie będą mieli w takim przypadku dostępu do informacji, 
jeśli nie zostaną podjęte dodatkowe kroki w celu udostępnienia treści. 
Problem dotyczy także osób niewidomych, które co prawda mają dostęp 
do ścieżki dźwiękowej, nie mają jednak dostępu do treści wizualnych.

Każdy film by był dostępnym dla szerokiego grona odbiorców z niepeł-
nosprawnościami, powinien stanowić swoisty pakiet informacyjny. Film 
powinien zostać uzupełniony o napisy, alternatywną deskrypcję teksto-
wą, tłumaczenie na język migowy (w miarę możliwości).

podstawowe zasady

	Wszystkie materiały filmowe powinny być uzupełnione o napisy 
(można to zrobić np. korzystając z narzędzi, które oferuje YouTube).

	Wszystkie materiały filmowe zawierające tylko obraz, w tym 
np. wykresy lub plansze tekstowe, powinny zostać uzupełnione  
alternatywną wersją tekstową (skorzystają osoby niewidome) lub  
(a najlepiej również) deskrypcją dźwiękową.
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	W miarę możliwości zaleca się także uzupełnienie filmu o tłuma-
czenie na język migowy.

	Wszystkie filmy, które zawierają informacje w postaci wizual-
nej, nieodzwierciedlone w ścieżce dźwiękowej, powinny być  
uzupełnione o dodatkową deskrypcję dźwiękową (w miarę moż-
liwości).

	Uwaga: jeśli materiał filmowy jest zamieszczony jako alternatyw-
na wersja tekstu i jest tak oznaczony, wówczas nie ma potrzeby 
zamieszczania dodatkowej wersji alternatywnej dla tego materiału 
filmowego.

przykłady

W serwisie Youtube (tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU) 

istnieje możliwość zamieszczania napisów do filmów. Materiały filmowe na stro-

nach UNDP również będą wyposażone w napisy. 

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowane?

Za dostępność materiału filmowego odpowiedzialny jest redaktor 
strony. projektanci powinni przewidzieć sposoby publikowania wersji 
alternatywnych dla filmów i przeszkolić w tym zakresie redaktorów. Po-
winni także wdrożyć takie narzędzia do odtwarzania filmów, które są  
w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników (np. niewidomych czy 
niepełnosprawnych ruchowo).
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kogo to dotyczy?

osoby niesłyszące nie mają dostępu do ścieżki dźwiękowej mate-
riałów filmowych. Nawet jeśli potrafią doskonale czytać z ruchu warg, 
zwykle jest to zawodny sposób dostępu do treści, bowiem nie daje np. 
możliwości zrozumienia tekstu wypowiadanego przez lektora. Takie oso-
by powinny móc skorzystać z napisów do filmu oraz w miarę potrzeby  
z pełnej deskrypcji tekstowej.

osoby niewidome nie mają dostępu do informacji przekazywanej wi-
zualnie, wobec tego, odsłuchując ścieżkę dźwiękową i mając możliwość 
skorzystania z pełnej transkrypcji tekstowej, będą w stanie uzyskać do-
stęp do treści filmu. W przypadku tych użytkowników należy pamiętać 
o informacjach, które nie są odzwierciedlone w postaci dźwiękowej (np. 
schematy, prezentacje). Powinny one być zawarte w odpowiednio roz-
szerzonej transkrypcji tekstowej.

1.5. dostępność widgetów, skryptów, apletów

Wraz z rozwojem technologii internetowych strony stają się coraz bar-
dziej bogate zarówno w opisane wcześniej multimedia, jak i w sposoby 
interakcji. Interfejsy stron internetowych umożliwiają wykonywanie co-
raz bardziej wymyślnych działań. Stają się coraz wygodniejsze, bardziej 
dynamiczne, efektowne, wygodne  dla... dobrze widzących użytkowni-
ków myszki komputerowej lub innych urządzeń wskazujących.

Serwis należy projektować w taki sposób, by wszelkie skrypty i aplety 
(programy pomocnicze) nie były jedynym sposobem dotarcia do tre-
ści, lub też by były całkowicie dostępne dla wszystkich użytkowników, 
szczególnie tych, którzy korzystają tylko z klawiatury.

podstawowe zasady

	Wszystkie skrypty, widgety (elementy kontrolne stron) i inne 
nowoczesne funkcje stron internetowych powinny być skonstru-
owane tak, aby dostęp do nich mieli wszyscy użytkownicy.

	Nawet jeśli skrypty są wyłączone (np. wyłączony Java Script) 
lub brak jest dostępu do wtyczek [plugins] (np. Flash), które 
umożliwiają skorzystanie z nich, powinien mimo wszystko ist-
nieć dostęp do wszystkich treści serwisu.

	Stronę można w całości obsłużyć za pomocą klawiatury — 
skrypty nie mogą tego utrudniać lub uniemożliwiać. Nie można  
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wymagać od użytkownika, by używał urządzeń wskazujących 
(np. myszka) w celu skorzystania ze strony, ponieważ to wyklu-
cza m.in. możliwość przeglądania stron przez osoby niewidome  
i niepełnosprawne ruchowo.

przykłady zastosowania

Powyższy, tzw. „slider” na stronie http://www.nomensa.com/ jest dostępny dla 

osób niepełnosprawnych. Można dotrzeć do wszystkich treści, które są w nim 

zamieszczone, również kiedy jest wyłączony CSS i Java Script.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektanci powinni wykonać interfejs strony w taki sposób, by skrypty 
były dostępne dla osób niepełnosprawnych, a jeśli nie jest to możliwe, 
powinien istnieć dostęp do treści w inny sposób.

kogo to dotyczy?

Niedostępne skrypty będą utrudniać lub uniemożliwiać dostęp osobom 
niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, niedowidzącym.

Ponadto, możliwość działania takich skryptów zmusza użytkownika do 
posiadania najnowszych wersji przeglądarek internetowych, a nie za-
wsze jest to możliwe. Przykładowo niektórzy użytkownicy niewidomi, po-
siadający starsze wersje programów czytających [screen readers], mu-
szą korzystać z przestarzałych przeglądarek internetowych, które mogą 
nie obsługiwać nowoczesnych skryptów. 
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2. Semantyka strony internetowej

Każdy tekst składa się z elementów takich jak tytuł, paragrafy, nagłów-
ki, listy, cytaty. Nie inaczej jest z tekstami publikowanymi w internecie. 
Kod HTML tekstu powinien składać się z prawidłowych elementów. Dla-
czego jest to ważne? Użytkownicy niewidomi mogą za pomocą oprogra-
mowania czytającego strony rozpoznawać, jakim elementem jest dany 
fragment tekstu. Zdecydowanie ułatwia to i przyspiesza czytanie strony 
oraz ułatwia prawidłowe zrozumienie tekstu. 

Prawidłowo opublikowany tekst powinien mieć tytuł, oznaczony na-
główkiem pierwszego poziomu — znacznikiem <h1>. Tekst powinien 
być logicznie podzielony na paragrafy. Wszystkie elementy wypunkto-
wane, uporządkowane lub nieuporządkowane, powinny również być 
prawidłowo oznaczone.

Odpowiedni podział informacji oraz użycie nagłówków i innych ele-
mentów wyróżniania kategorii treści ułatwia postrzeganie strony przez 
wszystkich użytkowników, nie tylko niewidomych. 

Dla każdego internauty uporanie się z przeszkodą w postaci niepodzie-
lonego na akapity tekstu będzie trudne. Czytanie ze skupieniem tekstu 
na ekranie jest wyzwaniem i na jego korzyść działa dobrze wdrożona 
oprawa typograficzna i podział na logiczne elementy.

Wpływ na to, czy strona jest pod tym kątem wykonana poprawnie, 
mają zarówno jej twórcy, jak i redaktorzy.

2.1 tytuł strony

Tytuł strony jest zwięzłym sposobem na oznaczenie tego, co jest treścią 
strony. W kodzie strony jest to informacja zawarta w znaczniku <ti-
tle>...</title>. W większości przypadków tytuł strony jest generowany 
automatycznie w oparciu o tytuł podstrony (artykułu, newsa), który 
stworzył redaktor.

Łatwo sprawdzić jaki tytuł ma strona, ponieważ we wszystkich przeglądar-
kach wyświetla się on w lewym górnym rogu przeglądarki lub w zakładce.

Tytuł jest pierwszą informacją na temat strony podawaną czytelnikowi 
niewidomemu, jeśli zatem jest mylący, korzystanie ze strony staje się  
o wiele trudniejsze!
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podstawowe zasady

	Każdy tytuł strony powinien być unikalny.

	Tytuł powinien zwięźle, w kilku słowach opisywać treść podstrony 
serwisu.

	Zwykle w tytule znajduje się nazwa całego serwisu. Powinna 
ona występować na drugim miejscu, np. tytuł dla strony o UNDP 
mógłby brzmieć: „O nas — UNDP Polska”, a lista nowych projek-
tów mogłaby brzmieć: „Nowe projekty — UNDP Poland”.

przykład zastosowania

Na powyższym przykładzie (http://www.undp.org.pl/Co-robimy/Szkoly-rolnicze-

CEKIN) tytuł strony jest poprawny (górne zaznaczenie czerwoną ramką), bo-

wiem w pierwszym zdaniu informuje użytkownika czego dotyczy podstrona.

Dodatkowo tytuł strony jest spójny z nagłówkiem tytułowym <h1> (patrz: dział 

2.3), co pomaga użytkownikowi zrozumieć na jakiej stronie serwisu się znajduje.
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kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Zwykle tytuł generowany jest automatycznie i redaktor nie może 
wpisywać jego treści. Jednak najczęściej jego treść jest nagłówkiem 
<h1> strony, który wpisał — wówczas może on pośrednio wpływać 
na treść tytułu strony.

projektanci muszą zapewnić odpowiednie mechanizmy generowania 
tytułów strony.

kogo to dotyczy?

Dla osób niewidomych korzystających z oprogramowania czytającego 
stronę, poprawnie sformułowany, unikalny tytuł jest często jedynym 
sposobem zorientowania się na jakiej stronie się znajdują.

Na skutek zastosowania tego rozwiązania zyskuje także skuteczność 
pozycjonowania strony w wyszukiwarkach.

2.2 Język strony i treści

Każda strona internetowa powinna zawierać informację o tym, w ja-
kim języku jest opublikowana. Jest to wymóg formalny, który musi być 
spełniony z wielu powodów. Będzie to między innymi informacja, która 
pozwoli programowi czytającemu strony osobom niewidomym „wypo-
wiedzieć” stronę w wymowie właściwej dla danego języka.

podstawowe zasady

	Każda strona serwisu internetowego musi posiadać odpowied-
nio sformułowany atrybut „lang”.

	Wszystkie cytaty czy fragmenty tekstu napisane w języku in-
nym niż podstawowy dla całej strony powinny także być ozna-
czone atrybutem lang.

podstawowe zasady

	Każdy tytuł strony powinien być unikalny.

	Tytuł powinien zwięźle, w kilku słowach opisywać treść podstrony 
serwisu.

	Zwykle w tytule znajduje się nazwa całego serwisu. Powinna 
ona występować na drugim miejscu, np. tytuł dla strony o UNDP 
mógłby brzmieć: „O nas — UNDP Polska”, a lista nowych projek-
tów mogłaby brzmieć: „Nowe projekty — UNDP Poland”.

przykład zastosowania

Na powyższym przykładzie (http://www.undp.org.pl/Co-robimy/Szkoly-rolnicze-

CEKIN) tytuł strony jest poprawny (górne zaznaczenie czerwoną ramką), bo-

wiem w pierwszym zdaniu informuje użytkownika czego dotyczy podstrona.

Dodatkowo tytuł strony jest spójny z nagłówkiem tytułowym <h1> (patrz: dział 

2.3), co pomaga użytkownikowi zrozumieć na jakiej stronie serwisu się znajduje.
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przykłady zastosowania

Wszystkie wersje językowe Wikipedii mają poprawnie oznaczony język, w jakim 

jest dana strona: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page. 

W kodzie strony wygląda to w ten sposób: 

<html lang=”en” dir=”ltr” xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Jeśli chodzi o informację określającą język całej strony, odpowiedzialny 
za wdrożenie jest projektant, który przygotowuje kod serwisu.

Jeśli chodzi o fragmenty w innym języku niż język całej strony, od-
powiedzialny jest redaktor, który publikuje tekst. Musi on jednak mieć 
możliwość ustawienia właściwego oznaczenia języka dla fragmentu tek-
stu. Tę możliwość musi zapewnić programista tworzący stronę.

kogo to dotyczy?

Kwestie poprawnego stosowania języka są szczególnie ważne dla użyt-
kowników niewidomych.

2.3 nagłówki jako ważny i podstawowy sposób podziału 
treści

Nagłówki to po prostu tytuły. Mogą to być tytuły pojedynczych stron, ale 
także tytuły poszczególnych sekcji strony. Konsekwentne stosowanie na-
główków przynosi korzyści wszystkim użytkownikom internetu. Dla osób 
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niepełnosprawnych nagłówki są bardzo ważną informacją pozwalającą 
zrozumieć cel i sens strony, na której się znajdują.

W kodzie HTML nagłówki oznaczone są znacznikami od <h1> do <h6>. 
Cyfra oznacza poziom ważności. Nagłówek <h1> powinien być stoso-
wany do zatytułowania artykułu, newsa czy jakiejkolwiek innej podstro-
ny serwisu. Nagłówki od <h2> do <h6> pozwalają opisać hierarchicz-
nie strukturę tekstu lub całej strony.

podstawowe zasady

	Każda strona powinna być logicznie i hierarchicznie opisana na-
główkami.

	Każda strona powinna zawierać tylko jeden nagłówek <h1>; 
jego treść będzie często podobna do tytułu strony (patrz: dział 
2.1).

	Nagłówki nie mogą być stosowane do wizualnego wyróżniania  
treści.

	Nagłówki (od <h2> do <h6>) powinny być stosowane do wy-
różnienia sekcji długich artykułów. O wiele łatwiej wówczas jest 
stronę skanować wzrokiem. 

przykłady zastosowania

Nagłówki na stronie głównej http://webaim.org/ zachowują prawidłową hie-

rarchię i umożliwiają osobom niepełnosprawnym szybkie dotarcie do treści 

odpowiednich sekcji.
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kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Aby serwis posiadał logiczną strukturę nagłówków, musi zostać odpowied-
nio zaplanowany i wykonany przez projektantów. Treść, jaką redaktor 
wpisuje jako tytuł podstrony serwisu, powinna wyświetlić się w znaczniku 
<h1>. Programista musi także zapewnić redaktorowi możliwość wygod-
nego używania nagłówków do oznaczania treści publikowanej strony.

redaktorzy muszą pamiętać o konieczności korzystania z nagłówków. 
Można przyjąć zasadę: im więcej logicznego podziału na sekcje zatytuło-
wane nagłówkami, tym lepiej. Należy, rzecz jasna, zachować umiar. Na-
główki nie mogą być zbyt długie. Nie wolno opisywać całych paragrafów 
nagłówkiem, np. w celu wyróżnienia ważnych treści.

kogo to dotyczy?

osoby niewidome mogą bardzo szybko skorzystać ze strony, jeśli jest 
ona skonstruowana w oparciu o logiczną strukturę nagłówków. 

osoby z niepełnosprawnościami kognitywnymi lub np. dyslek-
tycy, dzięki logicznemu podziałowi tekstu na sekcje i zatytułowaniu 
nagłówkami, będą mogli szybciej i łatwiej zrozumieć treść.

wszyscy użytkownicy internetu chętniej przeczytają tekst posiadają-
cy nagłówki.

2.4 Listy

Listy stosuje się do grupowania w tekście elementów treści, takich jak 
wypunktowania, wyliczenia lub definicje. Są trzy rodzaje list: 

	lista uporządkowana (1, 2, 3...),

	lista nieuporządkowana (zaczynająca się od punktów, kresek czy 
strzałek),

	lista definicji.

Stosowanie list jest korzystne dla każdej osoby czytającej stronę. Pozwa-
la na wypunktowanie najważniejszych informacji czy też wyliczenie tych 
informacji, które powinny być w ten sposób przedstawione. 

podstawowe zasady

	Do wszystkich elementów wymagających wypunktowania nale-
ży stosować znaczniki list: <ul> (lista nieuporządkowana), <ol>  
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(lista uporządkowana) oraz znaczniki elementów listy — <li>.

	Nie należy „udawać” list, stosując tylko myślniki od nowej linii, 
bowiem do takich pseudo-list nie będą mieli dostępu np. użyt-
kownicy niewidomi.

	Definicje (a w szczególności listę definicji) należy oznaczać listą 
definicji, stosując znaczniki <dl>, <dt>, <dd>.

	Menu strony i inne elementy, które można wypunktować, po-
winny być wykonane w oparciu o listę nieuporządkowaną.

przykłady zastosowania

przykład nr 1

Zaznaczony czerwoną ramką przykład na stronie: http://europeandcis.undp.

org/home/show/3FA4752C-F203-1EE9-BA3B2F6581236449 prezentuje po-

prawne wdrożenie listy nieuporządkowanej.
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przykład nr 2

Przykład ze strony: http://europeandcis.undp.org/home/show/3FA4752C-F203-

1EE9-BA3B2F6581236449 pokazuje poprawne zastosowanie listy nieuporządko-

wanej dla menu nawigacyjnego przez projektanta listy. 

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektanci mogą zastosować listę do menu głównego lub podrzędne-
go strony oraz do wszelkich innych treści, które dobrze jest przedstawić   
w postaci listy.

redaktorzy powinni stosować wszystkie trzy listy (nieuporządkowa-
ną, uporządkowaną i listę definicji) do prawidłowego grupowania treści.  
Nigdy nie powinno się „udawać” list, stosując wyłącznie graficzne ozna-
czenia np. od myślniki i kropki.

kogo to dotyczy?

niewidomi mogą dzięki zastosowaniu list łatwiej zrozumieć treść tek-
stu, bowiem oprogramowanie czytające rozpoznaje listy.

Osoby z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności kognitywnej 
będą mogli dzięki listom lepiej zrozumieć i zapamiętać treść tekstu.

wszyscy użytkownicy dzięki użyciu list będą lepiej rozumieć opubli-
kowany na stronie tekst i chętniej go przeczytają.
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2.5 tabele

Tabele służą do prezentowania informacji w postaci złożonej. Tabele 
posiadają zwykle wyróżnione typograficznie nagłówki, które określają  
jakie treści znajdują się w kolumnach lub wierszach. Pozwala to zrozu-
mieć dane występujące w komórkach tabeli.

Przez wiele lat, z powodu niedoskonałości przeglądarek internetowych 
takich jak Internet Explorer czy praktycznie nieużywanego dziś Net-
scape, wielokrotnie zagnieżdżone tabele były stosowane także do wy-
konania wizualnego układu strony. Był to jedyny sposób, by zachować 
spójny wygląd serwisu w najpopularniejszych przeglądarkach. Od wielu 
lat jednak nie jest to już niezbędne. Stosowanie tabel do konstrukcji 
strony jest więc stanowczo niezalecane. 

podstawowe zasady

	Tabele powinny posiadać nagłówki, które w kodzie strony są 
oznaczone znacznikiem <th>.

	Tabele zawierające dane powinny posiadać atrybut „summa-
ry”, w którym zwięźle powinna być opisana struktura tabel. 
Jest to szczególnie wymagane w przypadku skomplikowanych, 
dużych tabel z danymi.

	Tabele powinny posiadać także nazwę, którą zamieszcza się  
w znaczniku <caption>.

	Jeśli z jakichś przyczyn wizualny układ strony musi być oparty  
o tabelę, wówczas nie należy stosować ani nagłówków <th>, 
ani atrybutu „summary”, ani znacznika <caption> z tytułem  
tabeli, by nie sugerować osobom niewidomym, że tabela zawie-
ra dane.

	Tabele nie powinny być nadmiernie skomplikowane, szczególnie 
jeśli chodzi o układ nagłówków.

	Należy ze wszech miar unikać zagnieżdżania tabel (zwykle jest 
to stosowane do tworzenia układu strony; zagnieżdżanie tabel 
może bardzo utrudniać przeglądanie strony osobom niewido-
mym i niepełnosprawnym ruchowo).
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przykłady zastosowania

Stronia Wikipedii o UNDP (http://en.wikipedia.org/wiki/UNDP) zawiera po-

prawnie wdrożoną tabelę. Lewa strona jest poprawnie opisana jako nagłówki 

tabeli (<th>).

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektanci powinni unikać stosowania tabel do porządkowania wizu-
alnego układu strony. Ich zadaniem jest umożliwienie redaktorom publi-
kowania poprawnie wykonanych tabel z danymi.

redaktorzy powinni używać nagłówków, opisu i tytułu tabeli. Nie po-
winni natomiast korzystać z tabel do wizualnego porządkowania infor-
macji na stronie.

kogo to dotyczy?

niewidomi będą mogli zrozumieć tabelę, jeśli zostanie ona popraw-
nie opublikowana. Nie mając dostępu do wizualnie przedstawionych na-
główków tabeli, ani nie widząc jej struktury, ich zrozumienie treści tabeli 
zależy wyłącznie od wymienionych wcześniej elementów.  

2.6 prawidłowe oznaczenie cytatów

Cytaty, które występują w tekście powinny być oznaczone w taki sposób, 
aby były możliwe do rozpoznania dla osób niewidomych oraz nie spra-
wiały problemów w lekturze osobom z dysleksją.
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podstawowe zasady

	Cytaty powinny być oznaczone znacznikiem <blockquote> dla 
całego bloku tekstowego będącego cytatem lub znacznikiem 
<q> dla krótkiego, kilkuwyrazowego cytatu w tekście.

	Krótkie cytaty mogą być oznakowane także zwykłymi cudzysło-
wami.

	Nie powinno się stosować wyłącznie kursywy do oznaczenia 
cytatów, gdyż będzie ona nie do rozpoznania dla osób niewido-
mych. Cytaty muszą być oznaczene cudzysłowem lub właściwy-
mi znacznikami.

	Nie powinno się oznaczać długich cytatów kursywą, ponieważ 
czytanie takich tekstów jest bardzo trudne dla dyslektyków.

przykłady zastosowania

Na stronie: http://europeandcis.undp.org/home/browse/articles?at=1,2 cytat 

został oznaczony przez redaktora w poprawny sposób.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

redaktorzy powinni w publikowanych tekstach prawidłowo oznaczać 
cytaty. 

kogo to dotyczy?

niewidomi, dyslektycy, wszyscy użytkownicy.
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3. czyteLność i zrozumiałość treści

Można wyróżnić dwa aspekty, które sprawiają, że serwis internetowy jest 
czytelny i zrozumiały dla użytkowników:

	techniczny i graficzny,

	treść.

Aspekt techniczny: serwis internetowy musi być zaprojektowany 
w sposób spójny, przewidywalny i zrozumiały dla każdego użytkownika. 
Szczególnie dotyczy to layoutu (czyli układu strony), kontrastu kolory-
stycznego, wielkości czcionki oraz zrozumiałej nawigacji. 

treść: wszystkie informacje, które zostały opublikowane w serwisie 
muszą być napisane językiem jak najprostszym. Zaleca się stosowanie 
dodatkowych ilustracji, wyjaśniania skrótów, a wszystkie linki muszą być 
sensowne i zrozumiałe. W przypadku wielu serwisów bardzo korzystne 
będzie także zastosowanie wersji easy-to-read.

W kolejnych punktach zostaną opisane aspekty techniczne i treściowe, 
których zasady, jeśli wdrożone odpowiednio i konsekwentnie spowodują, 
że serwis będzie bardzo dostępny nie tylko dla osób niepełnosprawnych 
ale także np. dla osób z niskim poziomem wykształcenia.

Poza poniżej zamieszczonymi działami, bardzo istotne dla zrozumienia 
treści jest także poprawne wdrożenie wszystkich elementów zawartych 
w całym dziale 2.

3.1. zrozumiałe linki

Linki stanowią o naturze internetu. Z ich powodu mówi się o przewadze 
informacji w postaci cyfrowej nad grubymi encyklopediami, w których 
informacje nie są połączone linkami. Doskonałym przykładem pełnego 
wykorzystania linków w internecie jest Wikipedia. W internecie można 
znaleźć wiele informacji, których znalezienie w materiałach drukowanych 
mogłoby być bardzo czasochłonne. Jednak linki muszą być zrozu-
miałe, aby spełniały swoją rolę.

podstawowe zasady

	W większości przypadków treści linków na stronie nie powinny 
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się powtarzać, szczególnie jeśli prowadzą do różnych adresów 
(jest to utrudnienie dla osób niewidomych) ale także tych sa-
mych adresów. 

	Cel i funkcja linka powinna być zrozumiała poza kontekstem.

	Wszystkie linki powinny działać! Jest to podstawa rzetelności 
serwisu internetowego.

	Długie odnośniki powinny zawierać treść wyjaśniającą ich przezna-
czenie w pierwszych 70 znakach.

	Odnośniki do treści nie-HTML (np. pliki PDF czy Word) powinny 
zawierać nazwę typu dokumentu oraz jego objętość.

	Wszystkie linki powinny być widoczne w stanie fokusu (czyli, kiedy 
nawiguje się po stronie za pomocą klawiatury, np. klawisza TAB).

	Użytkownik powinien zostać poinformowany o tym, że link otwo-
rzy się w nowym oknie.  

przykłady zastosowania

Przykład powyżej pokazuje poprawną treść linka. Link jest zrozumiały poza 

kontekstem strony oraz można skorzystać z niego przy pomocy klawiatury 

(posiada widoczny fokus). Przykład ze strony: http://europeandcis.undp.org/

home/ed/show/A43CFD9B-F203-1EE9-B4D3D38251E1EA71 

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

W większości przypadków za poprawną treść linków odpowiedzialni są 
redaktorzy strony.

Za te linki, które występują na stronie w sposób stały (np. w stopce) odpo-
wiedzialny jest często projektant.
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kogo to dotyczy?

niewidomi najczęściej narzekają na nic nie znaczące linki, które unie-
możliwiają nawigację w serwisie. Pojedyncza strona może zawierać na-
wet kilkaset linków, jeśli są one niezrozumiałe, ich treści się powielają, 
niewidomi będa mieli kłopot z poruszaniem się w serwisie.

wszyscy użytkownicy skorzystają z sensownych linków.

3.2. Skróty literowe

W niektórych serwisach, teksty zawierają bardzo dużo skrótów literowych.  
Z uwagi na to, że nie wszyscy użytkownicy serwisu mogą znać jego tematy-
kę i zarazem skróty literowe, powinny one być rozwinięte w nawiasie.

podstawowe zasady

	Wszystkie skróty literowe powinny być rozwinięte przy pierwszym 
wystąpieniu w tekście.

	Do oznaczenia skrótów literowych może być także zastosowany 
znacznik <abbr>.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

redaktorzy stron muszą dbać o to by wszystkie skróty literowe, nawet 
najbardziej powszechne były rozwinięte przy pierwszym wystąpieniu w 
tekście.

kogo to dotyczy?

osoby z niepełnosprawnością kognitywną mogą znać mniej skró-
tów literowych od większości użytkowników.

wszyscy użytkownicy skorzystają na prawidłowym rozwinięciu skró-
tów przy pierwszym wystąpieniu.

3.3. dodatkowe ilustracje treści (graficzne  
i dźwiękowe)

Długie teksty zamieszczone na stronach, mogą się wydać użytkownikom 
nudne i nieprzystępne, jeśli nie są odpowiednio ilustrowane i podzielone 
na sekcje (patrz: cały 2. dział).
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podstawowe zasady

	Należy zawsze podejmować wysiłek mający na celu uczynienie 
treści bardziej przystępnymi.

	Ilustracje mogą być zarówno obrazkami, wykresami, schemata-
mi jak i materiałami filmowymi i dźwiękowymi.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

redaktorzy serwisu powinni podjąć wysiłek, aby uczynić teksty jak 
najbardziej przystępnymi poprzez uzupełniene ich ilustracjami.

kogo to dotyczy?

osoby z niepełnosprawnościami kognitywnymi, będą mogły le-
piej zrozumieć zamieszczone treści.

wszyscy użytkownicy skorzystają na bogato ilustrowanej i czytelnej 
treści.

3.4. pliki do ściągnięcia pdF, doc

Bardzo powszechnym zjawiskiem jest publikowanie treści w postaci za-
łączników do stron. Najczęściej są to dokumenty PDF i DOC. W wielu 
jednak przypadkach nie przykłada się uwagi do tego by takie „zamknię-
te” dokumenty były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Tworzenie 
dostępnych dokumentów nie jest skomplikowane. Jeśli dokument jest 
przygotowany w Wordzie lub alternatywnym edytorze tekstowym, jego 
struktura powinna być nagłówkowa (podobnie jak na stronach inter-
netowych). Powinien mieć także określony tytuł w ustawieniach do-
kumentu. Wszystkie elementy, które nie są dekoracjami (ornamenty, 
ramki), powinny posiadać tekst alternatywny, który wprowadza się  
w ustawieniach grafiki umieszczonej w dokumencie.

Powszechnym problemem jest zamieszczanie na stronach tekstowych 
dokumentów PDF, które mają postać serii obrazków, co bierze się  
z tego, że zostały zeskanowane. Należy unikać takiej postaci dokumen-
tów PDF, ponieważ będą one niedostępne dla wszystkich osób niewi-
domych.

Natomiast we wszystkich popularnych edytorach czy eksporterach PDF 
istnieje opcja zapisania tak zwanego PDF tagowanego. Jeśli np. PDF jest 
tworzony w oparciu o dokument Word, który z kolei został poprawnie 
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sformatowany przy użyciu nagłówków, wówczas w PDF tagowanym te 
nagłówki zostaną odzwierciedlone i użytkownik niewidomy będzie miał 
do niego dostęp.

podstawowe zasady

	Dokumenty PDF i DOC opublikowane na stronach internetowych 
powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników.

	Dokumenty takie powinny mieć strukturę nagłówkową oraz inne 
podziały na strukturalne elementy tekstu takie jak listy, czy tabelki.

	Wszystkie umieszczone w dokumencie grafiki przekazujące treść 
powinny być opisane tekstem alternatywnym.

	Należy unikać publikowania tekstów skanowanych, jeśli to ko-
nieczne powinna być dostępna ich tekstowa wersja.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zasosowanie?

redaktorzy serwisu powinni być przeszkoleni w przygotowywaniu do-
stępnych dokumentów PDF i DOC. Powinni stosować tę wiedzę i starać 
się zawsze publikować dostępne wersje dokumentów.

kogo to dotyczy?

Szczególnie osoby niewidome są narażone na brak dostępu do treści 
dokumentów PDF i DOC.

3.5. easy read

Jedna z podstawowych zasad tworzenia serwisów dostępnych brzmi: 
żadnych specjalnych wersji stron dedykowanych np. dla osób z niepełno-
sprawnością wzrokową. Dobrze zaprojektowana, wykonana i administro-
wana na bieżąco strona powinna spełnić wszelkie wymogi dostępności 
dla każdego. 

Jedyne odstępstwo od tej zasady stanowią strony w formacie easy 
read. 

co to jest easy read i kto z tego korzysta?

“umiejętność czytania wpływa na wzrost poczucia wła-
snej wartości i porzerzenie horyzontów umożliwiając 
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przejęcie kontroli nad własnym życiem. dzięki umiejęt-
ności czytania ludzie mogą dzielić się ideami, pomysła-
mi, a takze rozwijać się.”

(iFla  Guidelines 1997)

Easy read to tekst uproszczony. Jest to metodologia polegająca na od-
powiednim redagowaniu treści z wykorzystaniem powszechnie używa-
nego słownictwa i równoczesnym wzbogacaniu go odpowiednio dobra-
nymi elementami graficznymi. Narzędzie to może być z powodzeniem 
wykorzystywane przy redagowaniu dokumentów, publikacji jak również 
stron internetowych. 

Easy read został pomyślany jako rozwiązanie umożliwiające pełen do-
stęp do treści osobom posiadającym ograniczenia w czytaniu. Począt-
kowo easy read stosowano wyłącznie w celu udostępniania treści oso-
bom z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Z czasem okazało się, że  
z powodzeniem korzystają z tego systemu również dzieci, osoby star-
sze, osoby dyslektyczne i z problemami w przyswajaniu oraz zapamię-
tywaniu treści. Rozwiązanie to jest przyjazne również dla osób, któ-
re zaczynają uczyć się danego języka, czy to ze względu na przebyte 
choroby np. udar, czy to ze względu na swoją narodowość np. mniej-
szości etniczne, imigranci. Specyficzną grupę osób wykorzystujących 
to rozwiązanie stanowią osoby niesłyszące, dla których język migowy 
jest językiem naturalnym i nawet język oficjalny kraju pochodzenia jest 
traktowany jako język obcy.

Jakkolwiek lista grup, które mogą korzystać z rozwiązania easy read 
jest długa, nie jest możliwe opracowanie jednej wersji materiału, która 
będzie odpowiadała na potrzeby wszystkich. 

Nie mniej jednak każdy tekst uproszczony powinien spełniać 4 główne 
zasady:

• język maksymalnie prosty i bezpośredni,

• jedna myśl w jednym zdaniu,

• prosta i logiczna struktura materiału,

• unikanie skrótów, slangu i języka specjalistycznego/branżowego.

Co ważne, easy read nie oznacza stosowania infantylnego, dziecinnego 
słownictwa. Materiały powinny być tworzone z uwzględnieniem wieku 
osób, do których są kierowane. O ile redagowanie w tym formacie treści 
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prostych i ogólnie znanych nie powinno stanowić większego problemu,  
o tyle przekazanie treści abstrakcyjnych wymaga dużego zaangażowania 
i wprawy redaktorskiej.

Wsparciem w przekazywaniu treści w tym formacie mogą być odpowied-
nio dobrane grafiki, symbole i zdjęcia. Materiały te muszą być również 
możliwie proste, czytelne i precyzyjnie dobrane do treści pisanych, któ-
rych zrozumienie wspierają.

podstawowe zalecenia

słownictwo

•  Używaj słów i języka, z których korzystamy na co dzień:

o zamiast „szczególnie istotne” możesz użyć „ważne”,

o zamiast „innowacyjne rozwiązania” możesz użyć „nowe 
pomysły”.

 •  Nie zakładaj określonego poziomu wiedzy użytkownika Twojej strony. 

•  Każdy trudny/nowy/specyficzny dla Twojej strony www wyraz wyja-
śnij słowami prostymi, znanymi każdemu.

 •  Używaj możliwie często strony czynnej i zwracając się bezpośrednio 
do odbiorcy (My, Ty, Pan, Pani itp. zamiast np. Beneficjent projektu). 

 •  W jednym zdaniu zawieraj jedną myśl. Unikaj zdań wielokrotnie 
złożonych i bezosobowych.

 •  Staraj się pisać językiem mówionym. Ze względu na jego częstsze 
używanie przez osoby posiadające ograniczenia w rozumieniu tre-
ści jest on bardziej zrozumiały i przyjazny. 
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 •  Nie używaj skrótów:

o zamiast „m.in.” napisz „między innymi”, zamiast „np.” 
napisz „na przykład”;

o ogranicz do minimum skróty obcojęzyczne. Pomyśl jak 
zastąpić ten element tak, żeby był czytelny dla użytkow-
nika korzystającego z easy read. Bardzo często rozwinie-
cie skrótu pozostaje równie niezrozumiałe dla użytkow-
nika co sam skrót;

o jeżeli z jakiegoś powodu użycie takiego skrótu jest wska-
zane, wyjaśnij w sposób zrozumiały co on oznacza.

•  Nie używaj słów w języku innym niż język strony.

•  Zwróć uwagę na liczby:

o w przypadku małych liczb zamiast cztery użyj 4, 

o w przypadku dużych liczb np. 150 000 000 użyj raczej 
określenia „bardzo dużo”

•  Pisz zdania proste. Znaki interpunkcyjne ogranicz do kropek  
i przecinków.
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•  Zwracaj się do użytkowników Twojej strony z uwzględnieniem  
i poszanowaniem ich wieku.  Pamiętaj easy read to nie jest język 
dzieci, chociaż i dla nich jest łatwiejszy do zrozumienia.

Grafika

•  Bądź konsekwentny, do określenia konkretnych słów/zwrotów uży-
waj zawsze tych samych elementów graficznych. 

Jednolite oznaczenie danych kontaktowych na stronie UNDP  
Polska

•  Używaj zarówno symboli , rysunków jak i zdjęć. W zależności od 
potrzeb:

o symbole – używaj tylko takich co do których masz pew-
ność że zostaną jednoznacznie zrozumiane, 

o zdjęcia – często bardzo adekwatnie oddają sytuację, wy-
korzystuj zdjęcia twarzy do pokazywania emocji (np. za-
dowolenie, zdziwienie, zastanawianie się),

o rysunki - proste rysunki bez zbędnych szczegółów mogą być 
czytelniejsze niż zdjęcia. Często rysunkiem, łatwiej niż zdję-
ciem, pokazać i podkreślić jakiś mały element całości.
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•  Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Uważaj na zbyt dużą ilość ele-
mentów graficznych – mogą wprowadzać bałagan i utrudniać od-
biór treści. Unikaj zbyt szczegółowych zdjęć, z dużą liczbą rozpra-
szających i niepotrzebnych elementów. 

•  Jeśli to możliwe zamieść na stronie zdjęcia zespołu i osób odpo-
wiedzialnych za poszczególne działania w Twojej organizacji.

•  Do pokazanie dialogu możesz używać „chmurek” znanych z komiksów.

układ i redakcja treści
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•  Elementy graficzne umieszczaj zawsze po lewej stronie (po pra-
wej powinien znajdować się tekst) – reguła ta obowiązuje 
w odniesieniu do języków w których czyta się od lewej do prawej. 
W przypadku organizacji międzynarodowych warto pamiętać  
w tej zasadzie.  

• Nie dziel słów pomiędzy linijkami.

• Jeśli to możliwe, nie justuj tekstu, a jedynie wyrównaj go do lewej.

•  Nie dziel zdań pomiędzy zakładkami. Raczej zrób przerwę i zacznij 
na nowej stronie od nowego zdania.

• Numeruj strony w dłuższych materiałach, to ułatwia orientację.

•  Używaj znanych prostych czcionek np. Arial, Helvetica, Times New 
Roman, unikaj czcionek ozdobnych, ponieważ dużo trudniej je od-
czytywać.

•  Używaj maksymalnie dwóch różnych typów czcionek w materiale, 
np. jeden do treści właściwej, a drugi do nagłówków.

•  Unikaj pisania dłuższych fragmentów tekstu kursywą – to również 
bardzo utrudnia czytanie.

•  Pogrubienia używaj do zaznaczenia najważniejszych elementów lub 
na przykład śródtytułów.

• Używaj czcionki co najmniej 14 punktowej

• Używaj znanych w twoim kraju formatów zapisywania treści: 

o numery telefonów zapisuj rozdzielając poszczególne części, 

o adres zapisuj w układzie „jak na kopercie” a nie w jednej 
linii. To ułatwi jego odczytanie.
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•  Staraj się stosować jednorodne tło dla tekstu. Grafiki w tle rozpra-
szają uwagę i utrudniają czytanie. 

stosowanie w praktyce

Cztery podstawowe zasady: 

wiesz do koGo piszesz

Zanim zaczniesz, poświęć nieco czasu na dobre określenie odbiorców 
twojej uproszczonej wersji systemu. Ustal czy piszesz wyłącznie dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy wyłącznie dla osób star-
szych, czy też chcesz połączyć kilka grup w jednym materiale. Musisz 
wiedzieć czy piszesz wyłącznie dla osób z jednego kręgu kulturowego 
lub etnicznego, czy chcesz stworzyć materiał bardziej ogólny. Im grupa 
bardziej jednorodna tym łatwiej opracować tego typu materiały. 

wiesz o czym piszesz

Zwłaszcza w przypadku redagowania materiałów w formacie easy 
read niezbędne jest bardzo dokładne zapoznanie się z tematem, któ-
rego ma dotyczyć materiał. Tylko wtedy możliwe będzie wybranie 
najważniejszych elementów oraz zredagowanie ich przy użyciu pro-
stego słownictwa. 
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Podstawowa strona UNDP Polska:

Wersja uproszczona strony UNDP Polska (zwróć uwagę na różnicę  
w ilości informacji pomiędzy wersjami strony):
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ułatwiaj odbiór treści

Symbole, zdjęcia, rysunki, filmy to wszystko elementy, które mogą bar-
dzo ułatwiać odbieranie treści pisanych. Korzystaj z nich przy opraco-
wywaniu materiałów easy read. Pamiętaj, że przy obrazach, symbolach  
i rysunkach najważniejsze są pierwsze skojarzenia. Nawet najlepszy 
materiał graficzny nie ułatwi odbioru treści, jeśli zostanie błędnie zin-
terpretowany. Pamiętaj, że w różnych krajach symbole lub nawet mimi-
ka twarzy ludzkiej może być interpretowana zupełnie odmiennie. 

próbuj, sprawdzaj i poprawiaj

Przestrzegaj zaleceń wymienionych powyżej, ale najważniejsze zawsze 
jest zapewnienie maksymalnej czytelności. Nie bój się eksperymento-
wania zwłaszcza jeśli okaże się ono przydatne dla odbiorców Twojej 
strony internetowej. Wszystkie materiały jeszcze na poziomie ich opra-
cowywania powinny być konsultowane na bieżąco z przedstawicielami 
osób, do których są dedykowane. Poprawiaj materiały zgodnie z za-
leceniami użytkowników i sprawdzaj ponownie. Tylko wtedy będziesz 
miał(a) pewność, że idziesz w dobrym kierunku. 

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Za opracowywanie wersji easy read do materiałów publikowanych na 
stronie internetowej odpowiedzialny jest redaktor. Rolą projektantów 
jest zapewnienie odpowiedniego narzędzia ułatwiającego publikowanie 
materiałów w tym formacie (grafika + tekst). Są oni również odpowie-
dzialni za stworzenie narzędzia umożliwiającego łatwe zmienianie przez 
użytkownika wersji serwisu pomiędzy easy read a widokiem standardo-
wym. To projektanci odpowiedzialni są za plan wyglądu strony umożli-
wiający publikowanie materiałów w dwóch kolumnach (grafika + tekst) 
bez wpływu na funkcjonalność całego serwisu. 

kogo to dotyczy?

Najbardziej dotknięci są użytkownicy z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz wszelkie inne osoby, które pomimo swoich ograniczeń w rozu-
mieniu języka mają pełne prawo do dostępu do treści w nim redagowanych 
(m.in. osoby starsze, niesłyszące, dyslektyczne, obcojęzyczne). 

Dla tych użytkowników kwestia istnienia strony www w formacie easy 
read to realizacja ich prawa dostępu do informacji zagwarantowanego 
chociażby w Konstytucji. 
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3.6. Kontrast kolorystyczny

Kontrast kolorystyczny między tekstem a tłem powinien umożliwiać wy-
godne czytanie wszystkim użytkownikom, jest jednak szczególnie ważny 
dla osób niedowidzących. 

Minimalny kontrast między tekstem a tłem może wynosić 4,5:1 (cztery  
i pół do jednego). Jak to rozumieć? Np. kontrast białego i czarnego ko-
loru wynosi bardzo dużo, bo 21:1.

podstawowe zasady

	Kontrast kolorystyczny między tekstem a tłem powinien wynosić 
minimalnie 4,5:1 (cztery i pół do jednego).

	Teksty, których celem nie jest przekazywanie informacji (pełnią 
funkcję dekoracyjną) lub nie są częścią interfejsu nie muszą 
spełniać zaleceń minimalnego kontrastu.

przykłady zastosowania

Na wybranej stronie UNDP, kontrasty są wystarczające, aczkolwiek linki mogły-

by mieć nieco większy kontrast, ponieważ zbliżają się do minimalnego poziomu. 

Przykład ze strony: http://europeandcis.undp.org/poverty/trade/  

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektant odpowiada za to, żeby graficzne elementy serwisu (które 
przekazują informację) miały odpowiedni stosunek kontrastu oraz, za 
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to aby style CSS (Cascading Style Sheets), których celem jest wizualne  
formatowanie strony, miały zdefiniowane dobrze skontrastowane  
kolory.

kogo to dotyczy?

Najbardziej cierpią osoby niedowidzące, ale zbyt niski kontrast będzie 
także nieprzyjazny dla osób starszych, oraz wszystkich, którzy mają 
zmęczony wzrok.

3.7. powiększanie strony i czcionki

Osób niedowidzących jest w każdym społeczeństwie bardzo dużo. 
Szczęśliwie, przeglądarki internetu dają możliwość powiększenia całej 
strony, bądź też samego tekstu, tak aby dostosować wielkość czcionki 
do potrzeb użytkownika.

Strony powinny być konstruowane w taki sposób, aby można je było 
powiększyć nie utrudniajac dostępu do informacji. Niektóre strony, po 
nawet minimalnym powiększeniu „gubią” część informacji. Często doty-
czy to np. menu głównego, co może uczynić stronę niedostępną.

Stosowanie na stronie funkcji umożliwiających powiększenie czcionki 
rzadko jest naprawdę przydatne. Zwykle powiększenie takie jest mi-
nimalne i nie przynosi nikomu korzyści. Najlepszym rozwiązaniem jest 
poprawna konstrukcja strony, która umożliwia powiększenie strony za 
pomocą narzędzi wbudowanych w przeglądarkę.

podstawowe zasady

	Wielkości czcionek w stylach CSS powinny być określone para-
metrami relatywnymi np. wartościami procentowymi lub „em”.

	Layout strony powinien być zbudowany w taki sposób,  
aby po powiększeniu nawet o 200% wszystkie treści były dalej 
widoczne.

	Idealnym rozwiązaniem są strony elastyczne. Taka strona po 
powiększeniu do 200% nie spowoduje pokazania się poziome-
go paska przewijania i będzie w całości widoczna w przeglą-
darce. Powiększone zostaną same teksty i niekiedy obrazki.
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przykłady zastosowania

Poniżej przykład znacznego powiększenia strony. Strona: http://europe-
andcis.undp.org/poverty/trade/ jest tak skonstruowana, że można ją bar-
dzo powiększyć – jest przyjazna dla osób niedowidzących.

Na pierwszym obrazku widać stronę w wielkości domyślnej, na drugim 
znacznie powiększony widok.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektanci muszą dbać o to, żeby strony umożliwiały użytkownikom 
powiększanie ograniczenia widoczności treści.
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kogo to dotyczy?

Użytkownicy niedowidzący skorzystają na dobrze przygotowanej, 
możliwej do powiększenia stronie.

wszyscy użytkownicy, szczególnie osoby starsze czy ze zmęczonym 
wzrokiem, skorzystają na takiej budowie strony.

3.8. zrozumiała nawigacja

Bez menu nawigacyjnego nie byłoby serwisów internetowych. Jest to 
podstawowy element każdego serwisu. Nawigacja powinna być spójna 
i zrozumiała, tak, aby każdy użytkownik mógł łatwo odnaleźć się w hie-
rarchii opublikowanych w serwisie stron. Nie można zmieniać położenia 
nawigacji na stronach internetowych, ponieważ może to prowadzić do 
dezorientacji użytkowników. Jeśli nawigacja jest wykonana przy użyciu 
skryptów (np. Java Script), musi istnieć także możliwość użycia strony, 
która obsługuje takie skrypty.

podstawowe zasady

	Nawigacja musi być spójna i zrozumiała w całym serwisie.

	Wszystkie poziomy muszą być dostępne także przy pomocy 
klawiatury.

	Nawigacja musi zawierać odnośniki do mapy strony, spisu tre-
ści lub wewnętrznej wyszukiwarki serwisu.

przykłady zastosowania

Nawigacja strony Nomensa.com jest bardzo poprawnie wykonana, posia-

da wszystkie wymagane elementy i użytkownik może się łatwo zorientować  

w jakim dziale się znajduje. Nawigacja ta jest w całości dostępna przy pomocy 

klawiatury.

przykłady zastosowania

Poniżej przykład znacznego powiększenia strony. Strona: http://europe-
andcis.undp.org/poverty/trade/ jest tak skonstruowana, że można ją bar-
dzo powiększyć – jest przyjazna dla osób niedowidzących.

Na pierwszym obrazku widać stronę w wielkości domyślnej, na drugim 
znacznie powiększony widok.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektanci muszą dbać o to, żeby strony umożliwiały użytkownikom 
powiększanie ograniczenia widoczności treści.
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kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Za prawidłowo skonstruowaną nawigację w serwisie odpowiadają pro-
jektanci. Muszą oni zadbać o to, by można było skorzystać z nawigacji 
bez obsługi skryptów i o to, by była ona spójna i zrozumiała. 

kogo to dotyczy?

wszyscy użytkownicy pełnosprawni i niepełnosprawni: nie-
widomi, niedowidzący, niepełnosprawni ruchowo, z niepełno-
sprawnościami kognitywnymi.
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4.  KonStruKcJa Strony, aSpeKty  
techniczne

Na dostępność serwisu internetowego składa się w sposób oczywisty 
jej konstrukcja. Musi być ona zaplanowana i wykonana w taki sposób 
by była dostępna. Należy wymagać aby serwis poza walorami wizualny-
mi oraz dobrą użytecznością [usability], był doskonale skonstruowany  
w aspekcie technicznym.

Każde rzemiosło posiada swoje standardy. Nie inaczej jest w przypadku 
tworzenia serwisu internetowego.

4.1. zgodność ze standardami

Każda strona powinna być zgodna ze standardami. Co to oznacza  
i jak to sprawdzać? Standardy tworzenia stron internetowych określa 
organizacja W3C (World Wide Web Consortium). Organizacja ta tworzy 
wiele standardów. W tym wypadku najważniejsze są standardy HTML 
oraz CSS. Niezależnie od tego czy strona jest skonstruowana w oparciu  
o HTML 4.01, XHTML 1.0 czy HTML5, serwis musi spełniać wszystkie 
wymagania tych standardów. 

Bardzo łatwo sprawdzić czy serwis spełnia standardy. Służy do tego 
walidator zgodności ze standardami. Wystarczy pod adresem http://
validator.w3.org wkleić link do wybranej strony serwisu i sprawdzić jej 
poprawność — zgodność ze standardami. W większość przypadków po-
każe się lista błędów. Należy wymagać od projektantów, aby tych błę-
dów nie było wcale.

Wiele spośród niezgodności ze standardami może wpływać na korzy-
stanie ze strony przez osoby niepełnosprawne. Błędy mogą powodować 
niepoprawne czytanie strony przez oprogramowanie czytające [screen  
readers].

podstawowe zasady

	Wszystkie strony muszą być zgodne ze standardami, czyli mieć 
zero błędów w badaniu walidatorem.

	Istnieją pewne odstępstwa — muszą być one jednak uzasad-
nione przez twórcę strony.
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kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Wyłącznym odpowiedzialnym za zgodność ze standardami jest pro-
jektant. 

Jeśli istnieje możliwość, że redaktor wprowadzający tekst może 
„popsuć” zgodność, musi on być odpowiednio przeszkolony przez  
projektanta.

kogo to dotyczy?

Potencjalnie każdy użytkownik strony internetowej może być nara-
żony na trudności wynikające z niezgodności ze standardami.

4.2. Struktura strony (cSS)

Współcześnie, za wygląd serwisu odpowiadają arkusze stylów CSS. To  
w tych plikach zapisane są kolory tła i tekstu, wielkości czcionek, szero-
kości kolumn, obramowania. 

W najlepszym przypadku w samym kodzie HTML strony nie ma żadnych 
informacji o tym jak serwis ma wyglądać w przeglądarce — to wszystko 
jest zapisane właśnie w CSS. Powinno się dążyć do tzw. zasady rozdziału 
treści od prezentacji. W HTML ma być wyświetlona treść, a CSS ma słu-
żyć do formatowania wizualnego.

Należy jednak budować serwisy w taki sposób, że nawet jeśli oprogra-
mowanie użytkownika nie obsługuje CSS, informacje są dalej dostępne.

Po pierwsze, niektóre, starsze przeglądarki internetowe mogą mieć kło-
pot z interpretacją instrukcji CSS. Po drugie, użytkownik może wyłączyć 
CSS lub ustawić w przeglądarce własne, nadrzędne reguły CSS. Poza 
tym istnieje jeszcze wiele sytuacji, w których użytkownik nie korzysta  
z CSS przypisanego do strony — strona musi być mimo tego w pełni  
dostępna.

podstawowe zasady

	Warstwa wizualna strony powinna być sformatowana przy po-
mocy CSS, należy zadbać o całkowity rozdział między prezenta-
cją a treścią.

	Strona z wyłączonym CSS powinna zawierać wszystkie informa-
cje i powinna być czytelna. 
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przykłady zastosowania

Pod adresem: http://www.undp.org.pl/O-nas, po lewej stronie widzi-
my stronę z włączonym css, po prawej stronie — z wyłączonym 
css. Strona UNDP Polska bez CSS nadal jest czytelna.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektant tworzący stronę zgodną ze standardami (patrz: dział 4.1), 
z zachowaniem zasady rozdzielenia treści od prezentacji (co jest oczy-
wiście bardzo zalecane) musi zadbać o to by mimo wszystko strona 
dobrze działała z wyłączonym css.

kogo to dotyczy?

Wielu niedowidzących ma ustawione własne instrukcje CSS lub 
wyłącza CSS strony, aby w ogóle móc zapoznać się z jej treścią (np.  
w sytuacjach gdy strona posiada bardzo niski kontrast tekstu, co wła-
śnie jest określone w CSS).

4.3. Wyszukiwarka wewnętrzna

Wyszukiwarka wewnętrzna jest obowiązkowym elementem wszystkich 
serwisów, które mają więcej niż kilka podstron. Powinna być skonstru-
owana perfekcyjnie, zawsze pod ręką, bardzo często, w przypadku du-
żych stron jest głównym sposobem korzystania ze strony np. dla osób 
niewidomych, czy też niepełnosprawnych ruchowo. 

podstawowe zasady

	Wyszukiwarka — jeśli chodzi o kod HTML — jest formularzem  
i musi spełniać wszystkie zasady tworzenia formularzy HTML!

	Wyszukiwarka (lub link do niej) powinna być zawsze dobrze 
widoczna na stronie.
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	Lista wyników z wyszukiwarki powinna być zaprezentowana 
czytelnie oraz przy pomocy poprawnego semantycznego HTML.

	Wyszukiwarka musi być w pełni dostępna z klawiatury.

przykłady zastosowania

Pod adresem http://europeandcis.undp.org/ znajduje się poprawnie wykonana 

wyszukiwarka. Będzie dostępna dla użytkowników czytników ekranu. Jest dostęp-

na także z poziomu klawiatury i posiada zaznaczenie fokusu.  

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Obowiązkiem projektanta jest zainstalowanie w serwisie doskonale 
zbudowanej wyszukiwarki oraz przygotowanie szablonów, które wyświe-
tlają listę wyników wyszukiwania w sposób czytelny i spójny.

kogo to dotyczy?

Wyszukiwarka, to narzędzie, z którego skorzystają wszyscy użytkow-
nicy. dla wszystkich osób niepełnosprawnych będzie to często 
główny sposób docierania do treści w serwisie. 

4.4. Wizualny FoKuS

Wizualny fokus pozwala wszystkim użytkownikom, którzy nie używa-
ją urządzeń wskazujących (takich jak myszka czy trackball) skorzystać  
z serwisu. Każdy pełnosprawny użytkownik, który aktualnie nie ma do-
stępu do urządzenia wskazującego, także może chcieć skorzystać ze 
strony za pomocą klawiatury.



jak zrobić dostępną stronę internetową 53

Wizualny fokus, to zwykle ramka wokół aktywnego elementu strony. 
Można sprawdzić czy ramka jest widoczna przechodząc z linka na link lub  
z pola formularza na inne, za pomocą klawisza TAB. W większości prze-
glądarek będzie to wykropkowana, czarna ramka, lub ramka z pełnym 
liniami w wybranym kolorze.

Dobrą praktyką jest zwiększanie, wzmacnianie fokusa (przy pomocy in-
strukcji CSS) dla całego serwisu. Domyślna ramka bardzo często jest 
słabo widoczna, a dla osób niedowidzących będzie zwykle całkowicie 
niewidoczna. Wzmocniony fokus sprawi, że strona będzie o wiele bar-
dziej użyteczna dla wszystkich, dla których ważny jest fokus na aktyw-
nym elemencie strony.

uwaga: powszechnym błędem projektantów jest całkowite wyłączanie 
nawet domyślnego zaznaczenia fokusu „ze względów estetycznych”!  

podstawowe zasady

	Każdy element aktywny musi posiadać oznaczenie fokusu.

	Zaleca się wzmacnianie fokusu poprzez odpowiednie instruk-
cje CSS dla całej strony.

przykłady zastosowania

Pod adresem http://europeandcis.undp.org/ widzimy zaznaczenie fo-
kusu klawiatury na elemencie „Poverty reduction”. Jest to domyślny 
fokus dla przeglądarki Chrome.
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Zaleca się stanowczo, aby projektant opracował system wzmocnionego 
fokusu, np. tak jak na przykładzie poniżej.

W serwisie http://www.nomensa.com/ wiele linków posiada wzmocniony fo-

kus dla wielu linków. Zaznaczony strzałką fokus jest bardzo przyjazny dla osób 

niedowidzących i użytkowników korzystających z klawiatury. 

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektant odpowiada za poprawne ustawienie fokusu dla elementów 
aktywnych dla całego serwisu.

kogo to dotyczy?

użytkownicy klawiatury, użytkownicy niedowidzący i wszyscy 
użytkownicy, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie mogą skorzystać 
z urządzeń wskazujących.

4.5. Formularze

Formularze są podstawą interakcji na stronach i z roku na rok stają się co-
raz ważniejszym elementem serwisów internetowych. Użytkownicy mogą 
załatwić coraz więcej spraw przez internet i tutaj właśnie przychodzą z 
pomocą formularze. Jak można się domyślić, dla wielu osób niepełno-
sprawnych, które mają kłopot z wychodzeniem z domu, możliwość zała-
twienia sprawy przez internet jest bardzo wygodna.

Formularze muszą być poprawnie skonstruowane — muszą być zgod-
ne ze standardami (patrz: dział 4.1). Można śmiało powiedzieć, że każ-
dy zrealizowany zgodnie ze standardami formularz będzie dostępny dla 
osób niepełnosprawnych.
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Pozostają, rzecz jasna, kwestie wygody, dodatkowych usprawnień, czy 
np. zrozumiałego komunikowania błędów w wypełnieniu pól formularza 
przez użytkownika i zapewnienie użytkownikowi dostatecznej ilości cza-
su na wypełnienie formularza.

podstawowe zasady

	Wszystkie pola formularza powinny być stworzone zgodnie ze 
standardami, czyli m.in. posiadać etykietę <label>, znacznik, któ-
ry wskazuje co ma zostać wpisane do danego pola formularza.

	Label w niektórych przypadkach może być zastąpiony atrybutem 
title=””.

	Wszystkie przyciski graficzne, powinny posiadać atrybut alt=”” 
(patrz: dział 1.1).

	Każdy formularz musi dać się obsłużyć za pomocą samej klawiatu-
ry.

	Nie wolno stosować zabezpieczeń antyspamowych zwanych 
captcha, czyli takich, które wymagają od użytkownika wpisa-
nia znaków z niewyraźnego obrazka. Takie zabezpieczenie unie-
możliwi m.in. osobom niewidomym skorzystanie z formularza! 

przykłady zastosowania

Pod adresem: http://www.nomensa.com/forms/nomensa-newsletters 

znajduje się doskonale wykonany formularz. Spełnia wszystkie zalecenia  

dostępności. 
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kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektant odpowiada za poprawne wdrożenie formularzy w serwisie. 
W bardziej zaawansowanych serwisach zdarza się, że możliwość dodawa-
nia formularzy do podstron ma także redaktor. W takim przypadku musi 
on dysponować narzędziami, które umożliwią tworzenie dostępnych for-
mularzy.

kogo to dotyczy?

Najczęściej dotknięci nieprawidłowym wdrożeniem formularzy są nie-
widomi, jednak dotyczy to w równej mierze użytkowników niepełno-
sprawnych ruchowo, którzy mogą korzystać tylko z klawiatury, a tak-
że wszystkich innych użytkowników.

4.6. przeskakiwanie do treści

Jeśli mamy do czynienia z serwisem złożonym z dziesiątek, setek czy 
tysięcy podstron, bardzo często pierwszym i najważniejszym elementem  
jest nawigacja, która składa się z dziesiątek linków do sekcji serwisu.

Dla niektórych użytkowników, szczególnie takich, dla których ważna 
jest kolejność ułożenia elementów na stronie, może to stanowić kło-
pot. Ponieważ jednak taka, powtarzająca się na każdej podstronie nawi-
gacja jest potrzebna, istnieją sposoby na to by ją „przeskoczyć”.

Możliwość przeskoczenia będzie szczególnie ważna dla tych użytkowni-
ków, którzy korzystają wyłącznie z klawiatury: osób niewidomych i nie-
których niepełnosprawnych ruchowo.

Możliwość przeskoczenia do głównej treści i ominięcia nawigacji jest 
najczęściej pierwszym linkiem na stronie (pierwszym w kolejności  
w kodzie HTML strony). Popularnym rozwiązaniem jest ukrywanie tego 
linka przed użytkownikami, którzy korzystają z myszki. Link pokaże się 
tylko przy korzystaniu z serwisu przy pomocy klawiatury, usłyszą go tak-
że użytkownicy czytników ekranu. Lepszym rozwiązaniem jest jednak 
uczynienie tego linku widocznym przez cały czas — będzie to z korzyst-
ne dla użytkowników posługujących się wyłącznie kalawiaturą. 
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podstawowe zasady

	We wszystkich serwisach, które mają menu nawigacyjne złożo-
ne z więcej niż kilku linków, należy zastosować możliwość prze-
skoczenia bezpośrednio do treści.

	Zaleca się, aby link umożliwiający przeskoczenie był widoczny 
cały czas.

przykłady zastosowania

Na stronie: http://webaim.org/ jest cały czas dostępny link umożliwiający prze-

skoczenie do najważniejszej treści strony. Jest to bardzo dobre rozwiązanie 

pomagające osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz niewidomym.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

Za prawidłowe wdrożenie odpowiada projektant. Należy wymagać 
aby link został przetestowany przez niewidomych testerów oraz, aby 
funkcjonował poprawnie we wszystkich popularnych przeglądarkach.

kogo to dotyczy?

To usprawnienie będzie bardzo przydatne dla osób niewidomych oraz 
niepełnosprawnych ruchowo, oraz wszystkich, którzy nie korzysta-
ją z urządzeń wskazujących (takich jak myszka).

4.7. Skróty klawiaturowe (accesskeys)

Specjalne skróty klawiaturowe wbudowane w stronę były kiedyś popu-
larnym sposobem czynienia strony bardziej dostępną, przede wszystkim 
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dla osób niewidomych. Jednak to rozwiązanie mogło niekiedy spowodo-
wać więcej kłopotu niż pożytku, ponieważ projektanci przypisywali róż-
nym funkcjom zupełnie dowolne skróty klawiaturowe. W efekcie strona 
mogła stać się nawet nie do użycia, ponieważ skróty klawiaturowe za-
stosowane na niej wchodziły w konflikt z oprogramowaniem czytającym 
[screen readers] lub samymi przeglądarkami.

Ostatecznie, przyjął się w ostatnich latach pewien standard przypisy-
wania skrótów klawiszowych kombinacjom [Alt] + klawisze 0-9. Oka-
zało się, że takie skróty są niezwykle rzadko stosowane w jakimkolwiek 
oprogramowaniu. Jednak należy w tym względzie zachować ostrożność. 
Same przeglądarki internetowe takie jak Firefox czy Opera, mają różne 
skróty klawiszowe w wersjach językowych tych programów. Stąd, warto 
przetestować, czy w danym języku, wdrożenie określonej kombinacji kla-
wiszy jako skrótów klawiaturowych nie powoduje konfliktu.

podstawowe zasady

	Najważniejsze jest to, aby skróty klawiaturowe nie powodowały 
konfliktów z oprogramowaniem użytkownika.

	Jeśli na stronie zastosowano tego typu skróty, użytkownik po-
winien łatwo móc się o tym dowiedzieć ze strony z „Informacją  
o dostępności” [Accessibility statement].

	Za najważniejsze można uznać przypisanie wybranego skrótu 
klawiszowego do wyszukiwarki, która dla osób niewidomych jest 
często jedynym sposobem dotarcia do pożądanych treści, jeśli 
np. mamy do czynienia z niefunkcjonalną nawigacją.

kto jest odpowiedzialny za prawidłowe zastosowanie?

projektanci powinni zadbać o prawidłowe i przemyślane wdrożenie 
skrótów klawiaturowych.

kogo to dotyczy?

Najczęściej takie, skróty mogą być przydatne osobom niewidomym, 
jednak jeśli widzący użytkownicy zdawaliby sobie sprawę z ich istnienia, 
skróty klawiszowe byłyby przydatne również dla nich.
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5. załączniKi, inFormacJe dodatKoWe

5.1 Kogo dotyczy WcaG 2.0

osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku

Osoby te korzystają z komputera na różne sposoby w zależności od ro-
dzaju niepełnosprawności wzrokowej.

	Osoby niewidome i ociemniałe korzystają najczęściej z pro-
gramów udźwiękawiających (screen readers) lub specjalnego 
oprzyrządowania np. linijka lub monitor brajlowski (narzędzie 
podłączane do komputera, przetwarzające treść np. strony www 
na alfabet Braile’a).

	Osoby słabo widzące wykorzystują najczęściej programy powięk-
szające działające na zasadzie lupy, lub korzystają z systemowych 
rozwiązań pozwalających na powiększanie elementów treści.  
W celu zwiększenia kontrastu i pełniejszego dostępu do treści 
osoby te wykorzystują zmiany schematów kolorystycznych.

	Osoby z zaburzeniami w widzeniu kolorów korzystają ze zmian 
schematów kolorystycznych dobieranych indywidualnie w zależ-
ności od typu własnego zaburzenia. 

Ze względu na ich potrzeby niezbędna jest przejrzysta i logiczna struk-
tura serwisu oraz języka programowania, w którym stworzony jest ser-
wis (czytniki stron odczytują informacje z kodu strony). 

osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu

Osoby te korzystają z komputera w tradycyjny sposób, bez specjalnego 
oprogramowania lub oprzyrządowania. 

Ze względu na ograniczenia w odbiorze materiałów dźwiękowych po-
szukują każdorazowo tekstowego opracowania materiałów audio  
(np. spisana treść wywiadu) lub w przypadku materiałów wideo napi-
sów lub wersji nagrania z tłumaczem języka migowego.  

W związku z faktem, iż naturalnym językiem osób niesłyszących jest 
język migowy, język ojczysty traktowany jest jak język obcy. Wpływa to 
znacząco na rozumienie treści podawanych w języku ojczystym.
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osoby z niepełnosprawnością ruchową

Osoby te w zależności od typu niepełnosprawności korzystają z kompu-
tera najczęściej na 3 sposoby:

	Wykorzystując tylko klawiaturę (np. osoby posiadające silne 
ruchy mimowolne uniemożliwiające precyzyjną obsługę myszy 
komputerowej);

	Wykorzystując inne specjalistyczne narzędzia nawigacyjne – 
urządzenia wskazujące dostosowane do danego typu niepełno-
sprawności (np. rozwiązania pozwalające sterować komputerem 
dzięki ruchom głowy lub za pomocą oddechu); 

	Wykorzystując oprogramowanie umożliwiające obsługę kompu-
tera wyłącznie za pomocą głosu (rozwiązanie najczęściej wyko-
rzystywane przez użytkowników anglojęzycznych ze względu na 
najdoskonalsze narzędzia w tym języku).

W związku z takimi potrzebami niezbędne jest zaprojektowanie serwisu 
w taki sposób, aby umożliwić dotarcie do wszystkich jego elementów bez 
względu na to w jaki sposób korzystania komputera. 

osoby z niepełnosprawnościami kognitywnymi 

To jedna z najbardziej zróżnicowanych grup użytkowników serwisów 
internetowych. Problemy w rozumieniu treści mogą występować ze 
względu na np.:

	dysleksję,

	niepełnosprawność intelektualną,

	zaburzenia poznawcze (np. choroba Alzheimera),

	przebyte stany neurologiczne (np. udar mózgu).

Osoby te, o ile ich stan nie wpływa na ich sprawność fizyczną (co może 
mieć miejsce np. w przypadku przebytego udaru), korzystają z kompu-
tera w tradycyjny sposób.

Ze względu na ich potrzeby niezbędne jest:

	zapewnienie możliwie jasnej i zrozumiałej struktury serwisu, 

	używanie prostego języka,

	wspieranie przekazu materiałami graficznymi, audio i video.
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Zwłaszcza w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną 
wskazane jest opracowywanie alternatywnych wersji serwisów interne-
towych np. wersji uproszczonej (format easy read).  

osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Różne rodzaje niepełnosprawności mogą występować równocześnie  
u jednej osoby zarówno w ramach tego samego typu (np. osoba sła-
bo widząca z zaburzeniami w widzeniu kolorów), jak i różnego typu  
(np. osoba niewidoma i z niepełnosprawnością ruchową bądź intelektu-
alną). Potrzeby i możliwości tych osób stanowią wówczas wypadkową  
z poszczególnych częściowych niepełnosprawności. 

5.2 Ważne dla dostępności znaczniki (tagi) i atrybuty 
htmL

znaczniki, najprościej mówiąc, służą do zapisu elementów semantycz-
nych stron np.: tytułów, paragrafów, obrazków i innych. Znaczniki są 
instrukcjami zawartymi w ostrych nawiasach np.: <h1> oznacza nagłó-
wek (ang. heading) poziomu pierwszego.

atrybuty to wartości dodatkowe, które służą do określenia cech ele-
mentów HTML, np.: znacznik <img>, który służy do umieszczenia  
w kodzie HTML elementu graficznego ma obowiązkowy atrybut „alt”, 
który jest zapisywany w taki sposób — <img alt=”treść tekstu alterna-
tywnego” />.

Redaktor serwisu internetowego nie musi znać zwykle żadnych znaczni-
ków, ale warto zrozumieć podstawy HTML. Wbrew pozorom nie jest to 
trudny język zapisu stron internetowych.

Poniżej wypisane zostały znaczniki i atrybuty HTML, których popraw-
ne wdrożenie jest szczególnie ważne dla dostępności serwisów interne-
towych dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie te znaczniki i atrybuty 
zostały wymienione na łamach tej publikacji.

<title>

Znacznik <title> służy do oznaczenia tytułu całej strony. Nie jest on po-
kazany na stronie, jest przede wszystkim informacją dla wyszukiwarek 
(np. Google) i... użytkowników niewidomych. Użytkownicy widzący, mogą 
zobaczyć tytuł np. kiedy dodadzą daną stronę „do ulubionych”. Na liście 
ulubionych stron będzie wyświetlona właśnie pełna treść <title>. Tytuł 
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musi być zawsze unikalny w obrębie jednego serwisu np.: <title>About 
Us — UNDP</title>, <title>Our Mission — UNDP</title>. Warto, aby in-
formacja wyróżniająca treść strony była w tytule na pierwszym miejscu. 

<h1> do <h6>

Znaczniki od <h1> do <h6> służą do oznaczenia nagłówków. Ich rolą 
jest porządkowanie informacji, określenie struktury. Każda publikacja, 
książka naukowa musi mieć zawsze zestaw nagłówków, który najczę-
ściej jest odzwierciedlony w spisie treści. Nie inaczej jest ze stronami in-
ternetowymi. Każda strona internetowa powinna być ustrukturyzowana 
za pomocą nagłówków. Nagłówek <h1> powinien zawierać informację  
o temacie danej strony czyli po prostu tytuł strony. Gdyby porównać 
pojedynczą stronę do artykułu z gazety w znaczniku <h1> znalazłby się 
tytuł artykułu.

Nagłówki od <h2> do <h6> służą do uporządkowania treści całej stro-
ny (artykułu). Odpowiedni podział tekstu i zatytułowanie jego sekcji 
nagłówkami będzie bardzo pomocne dla wszystkich użytkowników, ze 
szczególnym uwzględnieniem użytkowników niewidomych.

<img>

Znacznik <img> służy do zamieszczenia obrazka, grafiki, wykresu, zdję-
cia na stronie internetowej. Jednym z obowiązkowych atrybutów tego 
znacznika jest „alt”, który służy do zamieszczenia alternatywnej, teksto-
wej treści obrazka. Pełny prawidłowy zapis obrazka to: <img src=”plik_
graficzny.jpg” alt=”Opis pliku graficznego” />. Ważną informacją dla 
dostępności jest to, że każdy znacznik <img> musi mieć atrybut alt. 
Kiedy obrazek pełni funkcję dekoracyjną i nie przekazuje żadnej treści 
alt, może być pusty — alt=””, ale zawsze musi być obecny. Jeśli deko-
racyjny obrazek nie będzie posiadał „alt”, wówczas czytniki ekranów dla 
osób niewidomych będą czytały nazwę pliku (np.: plik_graficzny.jpg), co 
jest niepotrzebne i będzie utrudniać użytkownikowi niewidomemu korzy-
stanie ze strony.

atrybut „lang”

Każda strona powinna mieć określony atrybut „lang”, oznaczający to,  
w jakim języku napisana jest strona. Jeśli np. strona jest napisana w ję-
zyku polskim (lang=”pl”), a występuje na niej cytat w języku angielskim, 
powinien być on opatrzony atrybutem lang=”en”.



jak zrobić dostępną stronę internetową 63

<ul>, <ol>, <dl>

	<ul> to lista nieuporządkowana, wizualnie zwykle przedstawio-
na za pomocą wypunktowania z kropkami czy kreskami;

	<ol> to lista uporządkowana przedstawiona za pomocą sekwen-
cji liczb;

	<dl> to lista definicji, która powinna być stosowana do przedsta-
wienia listy terminów i ich definicji.

W przypadku <ul> i <ol>, każdy element – punkt listy będzie ujęty  
w znaczniki <li>. W przypadku listy definicji <dl>, definiowany termin 
będzie ujęty w znacznik <dt> a sama definicja w <dd>.

<table> 

Znacznik <table> służy do przedstawienia tabeli z danymi. Znaczniki 
<th> zawierają  nagłówki tabeli (czyli informacje o tym, co znajduje się 
w kolumnie lub wierszu tabeli). Znaczniki <tr> określają wiersz tabeli,  
a <td> każdą poszczególną komórkę.

Tabele z danymi powinny także posiadać opis, zawarty w znaczniku <cap-
tion> oraz atrybut „summary” z opisem struktury tabeli, który jest niewi-
doczny dla użytkowników widzących, ale słyszą go np. osoby niewidome.

<blockquote>, <q>

Cytaty powinny być oznaczone znacznikami <blockquote>, <q> albo 
cudzysłowami. Nie powinno się ich oznaczać samą kursywą, ponieważ 
czytniki ekranu nie poinformują użytkownika o tym, że mają do czynie-
nia z cytatami.

<a>

Każdy odnośnik w internecie jest oznaczony znacznikiem <a>. W aspek-
cie dostępności, odnośnik musi być zrozumiały poza kontekstem, a jeśli 
jest przedstawiony w postaci obrazka, wówczas ten obrazek musi mieć 
poprawnie i zrozumiale wypełniony atrybut „alt”.

<abbr>

Znacznik <abbr> służy do oznaczania skrótów literowych. Stosuje się 
go rzadko ale jest to bardzo zalecane. Skróty literowe można (i należy) 
też rozwijać w nawiasie, w pierwszym wystąpieniu w tekście.
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przykład zastosowania <abbr>:

<abbr title=”United Nations Development Programme”>UNDP</abbr>

5.3 oprogramowanie open-source jako wsparcie dla do-
stępności

5.2.1 cmS – systemy zarządzania treścią

Systemy zarządzania treścią to obecnie podstawa każdego większego 
serwisu internetowego. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ raz wy-
konany serwis może być zarządzany przez redaktora, który nie musi 
mieć żadnych informatycznych kwalifikacji. Edycja tekstu przypomina tę 
z popularnych edytorów tekstowych (Word, Libre Office).

Dodatkowo istnieją setki CMSów „darmowych” na różnych licencjach ope-
n-source, które można stosować komercyjnie i niekomercyjnie, ale także 
modyfikować je całkowicie – na tym polega zasada otwartego źródła.  

jak cmsy wpływają na dostępność dla niepełnosprawnych? 

Po pierwsze system musi być wdrożony w taki sposób, aby wyświetlał 
strony serwisu zgodnie z zaleceniami dostępności. W niniejszej publikacji 
zostało wskazane, w których aspektach dostępności należy tego wyma-
gać od projektantów. Po drugie redaktorzy powinni mieć zapewnione 
narzędzia do dostępnego publikowania informacji, np.: jeśli mają moż-
liwość zamieszczenia obrazków czy galerii zdjęć, muszą także mieć do 
dyspozycji interfejs do wpisania tekstu alternatywnego „alt”.

czy istnieją cmsy open-source, które zapewniają dostępność?

Wiele z CMSów takich jak Wordpress, Joomla czy Drupal, generuje zwy-
kle bardzo poprawny kod HTML, ich domyślne szablony wyświetlające 
treść są dobrze dostępne. Tutaj jednak mamy do czynienia z dwiema 
zależnościami:

	CMSy open-source są tworzone przez ludzi, którzy czasem po-
pełniają błędy;

	Nawet najlepszy dla dostępności CMS musi być wdrożony przez 
projektanta. Muszą zostać napisane szablony dla zamawianej 
strony. Na tym etapie, niestety istnieje mozliwość popelnienia 
wielu błędów, istotnych dla późniejszej dostępności strony.
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Konkludując — odpowiedzialnym za wybór dostępnego CMSa oraz jego 
prawidłowe wdrożenie jest projektant. Można uznać, że przodujące, 
najbardziej znane CMSy dzisiaj, generują dobry, semantyczny, a priori 
dostępny kod. Warto więc stosować popularne CMSy takie jak: Word-
press, Joomla czy Drupal.

Wybór najciekawszych CMSów open-source można znaleźć na stronie 
http://php.opensourcecms.com/.

5.2.2 oprogramowanie open-source wspomagające osoby niepeł-

nosprawne

Najpopularniejszym programem na licencji open-source, który służy 
wspomaganiu osób niepełnosprawnych jest NVDA (NonVisual Desktop 
Access). Jest to czytnik ekranu (screen reader), który będzie przede 
wszystkim wsparciem dla osób niewidomych lub niedowidzących. Jed-
nak może być także wykorzystany przez osoby z zaburzeniami uwagi 
lub np. dyslektyków, do czytania treści stron internetowych.

NVDA nie ustępuje komercyjnym, bardzo drogim czytnikom ekranu ta-
kim jak Jaws czy Window Eyes. Jak się okazuje w niektórych krajach już 
blisko połowa użytkowników niewidomych i niedowidzących korzysta  
z NVDA jako głównego lub drugorzędnego czytnika!

do czego jeszcze może być przydatny nVda?

NVDA jest doskonały zastępnikiem komercyjnych czytników do ewalu-
acji dostępności serwisu internetowego i wielu specjalistów od dostęp-
ności korzysta z tego oprogramowania w tym celu. Warto nauczyć się 
obsługi tego programu i korzystać z internetu z wyłączonym monito-
rem, aby zasymulować to, jak strony internetowe postrzegają osoby 
niewidome. Na stronie: http://webaim.org/articles/nvda/ znajduje się 
poradnik — „Using NVDA to Evaluate Web Accessibility”, a na stronie: 
http://webaim.org/resources/shortcuts/nvda można poznać listę waż-
nych skrótów klawiszowych, które są wykorzystywane do korzystania  
z internetu.
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notatki:
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