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Zasady wdrażania dostępnych serwisów www

Dostępność w Internecie, czyli o co chodzi.....
Pierwszą i podstawową zasadą wdrażania dostępnych serwisów www jest świadomość co 

termin ten oznacza.  Nie można bez choćby wstępnego zapoznania się z zagadnieniami  

dostępności przystąpić do wdrażania serwisów, które maja spełniać standard „dostępnej 

strony”.  Aby uniknąć sytuacji  gdy dostępność strony opiera się  na umieszczeniu w jej  

obrębie  aplikacji,  które  z  pozoru  poprawiają  dostęp  użytkownikom  np. 

z  niepełnosprawnością  sensoryczną  a  faktycznie  uniemożliwiają  obsługę  serwisu  przy 

pomocy używanego przez nich  oprogramowania  asystującego,  dobrze jest  sięgnąć do 

źródła i z grubsza choć dowiedzieć się o co z tą dostępnością chodzi. 

Cytując za Wikipedią (niestety Encyklopedia PWN nie znajduje na tyle ważnym terminu 

„dostępność stron www” by go opisywać): 

Dostępność WWW 
(ang. web accessibility) – dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem  

zajmująca  się  problematyką  tworzenia  stron  i   internetowych  dostępnych  dla  jak  

najszerszego  grona  odbiorców,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób  

niepełnosprawnych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może  

być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie  

od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich  

oprogramowania i sprzętu. 

Dostępność www to zatem odpowiednie tworzenie stron, tak by zapewniały one dostęp do 

informacji i funkcji w nich zawartych dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Aby nie 

był  to tylko martwy zapis grupa ludzi światłych na czele z Timem Bernersem – Lee – 

twórcą strony www i pierwszej przeglądarki internetowej postanowiła stworzyć standard, 

który stanowić będzie punkt odniesienia dla określenia dostępności. Powstało konsorcjum 

W3C (World Wide Web) skupiające organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, organy 

administracji  publicznej  oraz sektor  komercyjny.  Misją  konsorcjum jest  "doprowadzenie 

Sieci  do  jej  pełnego  potencjału".  Zajmuje  się  ono  przede  wszystkim  tworzeniem 

standardów sieciowych, standardów tworzenia i przesyłu stron www – standardów, które 

zapewniają równoprawny dostęp do zasobów Internetu dla wszystkich . W ramach W3C 

powołano do życia inicjatywę WAI (Web Accessibility Initiative – Inicjatywa Dostępności do 
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Sieci). WAI poświęciło się pracy nad opracowaniem zbioru zasad, według których powinny 

być tworzone dostępne strony i aplikacje internetowe. Powstał dokument będący po dziś 

dzień Biblią dostępności i stanowiący punkt odniesienia dla wszystkich zajmujących się 

zagadnieniem dostępności stron internetowych. Dokument ten to WCAG (Web Contetnt 

Accessibility Guidelines - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Aby stale 

nadążać za rozwojem technologii dokument ma charakter otwarty i prace nad nim trwają 

nieustannie.  W  skład  zespołu  badawczego,  który  prowadzi  badania  wchodzą 

przedstawiciele największych światowych firm oferujących nowoczesne technologie (IBM, 

Microsoft,  Adobe,  Sony...),  ośrodków naukowych (CERN, ETRI,  University of  Oxford...) 

i organizacji pozarządowych. Obecnie obowiązującą jest wersja WCAG 2.0 z grudnia 2008 

roku.   Aby  ułatwić  życie  programistom  i  zachęcić  ich  do  stosowania  standardów 

dostępności przy tworzeniu stron www dano im do dyspozycji tzw listę kontrolną czyli ujęty 

w tabelę wykaz zaleceń dotyczących tworzenia dostępnego serwisu www. Tym właśnie 

dokumentem powinni kierować się wszyscy tworzący serwisy internetowe, tak by spełniały 

one standardy dostępności  i  by nie dyskryminowały w dostępie do informacji  żadnego 

użytkownika. Stopień w jakim serwis www spełnia standardy dostępności ujęto w trzech 

poziomach: serwis spełniający te standardy na poziomie minimalnym koniecznym określa 

się  jako  poziom  A  („musi  być”),  te  które  spełniają  standardy  na  poziomie 

satysfakcjonującym  i  zapewniającym  pełną  dostępność  określa  się  oznaczeniem  AA 

(„powinno  być”),  natomiast  serwisy,  w  których  zastosowano  wszystkie  zalecane 

rozwiązania i narzędzia to poziom AAA („znakomicie że jest”). 

Użytkownik niepełnosprawny w sieci
Wydawałoby  się,  że  Internet  jako  medium  operujące  w  95  procentach  przekazem 

wizualnym jest zupełnie nieprzydatny dla osób, które są pozbawione lub mają ograniczone 

możliwości  odbioru  informacji  zmysłem  wzroku.  Nic  bardziej  mylnego.  Pomysłowość 

ludzka jest niezmierzona, zwłaszcza gdy pojawia się konieczność bądź potrzeba. I właśnie 

dzięki  zaistnieniu  takiej  potrzeby  w  połączeniu  z  pomysłowością  medium  z  pozoru 

całkowicie  niedostępne  stało  się  dla  osób  z  niepełnosprawnością  wzroku  prawdziwym 

darem  od  niebios.   Opracowano  i  oddano  do  użytku  osobom  niewidomym 

oprogramowanie  pozwalające  im  równoprawnie  korzystać  z  zasobów  Sieci. 

Oprogramowaniem tym – tzw oprogramowaniem asystującym - są programy czytające 

nazywane  powszechnie  z  angielska  screenreaderami.  I  zgodnie  ze  swoją  nazwą  ich 
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działanie w głównej mierze polega na odczytywaniu zawartości ekranu. Wszystkie treści 

zawarte  na  stronie  program  przetwarza  na  tekst  mówiony,  który  jest  odczytywany 

użytkownikowi  przez  syntezator  mowy.  Pozwala  to  korzystać  osobom  niewidomym 

z  informacji  zawartych  na  stronach  internetowych.  Program  czytający  w  połączeniu 

z syntezatorem mowy zapewnia nawet odpowiednią intonacje odczytywanego tekstu – 

użytkownik wie czy zdanie jest pytaniem czy też na końcu jest wykrzyknik. Co jednak jest  

najważniejsze: programy czytające nie tylko odczytują treści zawarte na stronie ale dają 

także możliwość nawigowania w Internecie. 

Warto w tym miejscu pokrótce przedstawić podstawowe elementy warunkujące sprawne 

i pełnoprawne nawigowanie w serwisie www osób z niepełnosprawnością sensoryczną. 

Użytkownik  niewidomy  może  poruszać  się  w  Sieci  wykorzystując  standardowe 

wyszukiwarki  internetowe,  a  po  wejściu  na  wybraną  stronę  nawigować  wykorzystując 

elementy znajdujące się w serwisie.  Najczęściej wykorzystywanymi są nagłówki i  linki.  

Nagłówki  pełnią  w  serwisie  internetowym  podobna  rolę  jak  w  gazecie  –  określają 

hierarchię ważności tekstu na stronie. W prasie ważność nagłówka określa jego wielkość 

w druku i pogrubienie czcionki, w serwisie internetowym rolę powiększenia i pogrubienia 

pełnią cyfry. Najważniejsze treści – czyli np. tytuł strony - określa się jako h1, następnie są 

h2 – np. wyszukiwarka czy tytuły artykułów na stronie, potem h3 – podtytuły, i tak dalej.  

Literka h pochodzi od angielskiego słowa header czyli nagłówek właśnie.  Opis nagłówków 

czyli  odpowiednia liczba przy literze h znajduje się „pod skórą” serwisu w jego kodzie 

źródłowym  zatem dla  „zwykłego”  użytkownika  nie  jest  on  widoczny.   Gdy użytkownik 

korzystający  z  programu  czytającego  wejdzie  na  stronę  internetową  program  ten 

w pierwszej  kolejności  odczytuje  ilość  i  rodzaj  znajdujących się  na stronie nagłówków 

i linków. Dzięki temu użytkownik może wybrać sposób poruszania się po stronie, używając 

skrótów klawiszowych może nawigować  w serwisie  przechodząc do interesujących go 

treści, bez konieczności żmudnego odsłuchiwania całej zawartości strony. Pamiętajmy, że 

użytkownik niewidomy nie korzysta z myszki, jego narzędziem nawigacji jest klawiatura 

i skróty klawiaturowe. Jednakże jest niemożliwym by użytkownik niepełnosprawny mógł 

się zorientować w hierarchii treści jeżeli nagłówki opisane są bez ładu i składu. Jeżeli np.  

na stronie znajdują się tylko nagłówki h1 nie da się wywnioskować, który nagłówek jest 

tytułem artykułu, który tytułem strony a który właściwą treścią. 

Równie ważne są linki. Użytkownik niewidomy usłyszawszy po wejściu na stronę ile i jakie 

linki ma do dyspozycji, może poruszać się po niej kierując się ich tytułami. O ile ma do 

dyspozycji linki opisane tytułem. Kiedy w pełni sprawny użytkownik widzi pod prezentacją 
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tekstu np. w aktualnościach link opisany „więcej” nie ma problemu z wywnioskowaniem 

dokąd on prowadzi. Jednak użytkownik niewidomy, który nie chce odsłuchiwać wszystkich 

aktualności na stronie lecz po tytułach nagłówków znaleźć interesujące go treści usłyszy 

tylko następujące po sobie opisy „więcej”, „więcej”, „więcej”... Konia z rzędem temu, który 

sprawnie poradzi sobie w dotarciu do konkretnej informacji przy takim opisie. A wystarczy 

w opisie linku krótko zawrzeć jaki jest jego cel czyli do jakich informacji prowadzi.  Opis 

linku może być widoczny dla wszystkich, co jest jak najbardziej zacną praktyką, ale może 

też być widoczny po najechaniu na link kursorem, ważne by opis ten pojawił się w kodzie  

źródłowym serwisu.

Oczywiście  na  nagłówkach  i  linkach  się  nie  kończy  –  wręcz  przeciwnie  –  rozwiązań 

programistycznych  umożliwiających  osobom niepełnosprawnym komfortowe  poruszanie 

się w Sieci jest o wiele więcej. Są one w większości ukryte w kodzie źródłowym, ich natura 

jest mocno zaawansowana technicznie, dokładną ich znajomość zostawmy programistom. 

Najważniejsze, że pozwalają osobie niewidomej poruszać się z ich pomocą tak, jak w pełni 

sprawny użytkownik porusza się używając myszki i klikając w odpowiednie przyciski czy 

zakładki na stronie. 

Osoby niedowidzące poruszając się po stronach internetowych posługują się programami 

powiększającymi lub funkcjami jakie są dostępne w przeglądarce lub na samej stronie. Dla 

przykładu w przeglądarce Mozilla Firefox można powiększyć zawartość strony używając 

kombinacji klawiszy „ctrl” i „+”. Pomniejszanie następuje po użyciu kombinacji „ctrl” i „-”. 

Podobne rozwiązanie zastosowano w przeglądarce Windows Internet Explorer w wersji 6 

i  w  wyższych.  Jest  to  bardzo  przydatne  narzędzie  nie  tylko  dla  osób 

z niepełnosprawnością wzroku ale także dla wszystkich, których wzrok nie jest  już tak 

dobry lub wolą mieć większy tekst  przed oczyma. Coraz częściej  –  co jest  znakomitą 

praktyką spotyka się umieszczanie w serwisach gotowych funkcji powiększających treść. 

Najczęściej są one zaznaczone poprzez powiększające się litery AAA lub symbol lupy. 

O  wile  większe  możliwości  dają  programy  powiększające.  Programy  te  oferują 

zdecydowanie większa gamę funkcji. Płynnie powiększają zawartość ekranu  nawet do 36 

razy,  dają  możliwość  powiększenia  kursora  i  pomagają  śledzić  położenie  wskaźnika 

myszy i kursora na ekranie. Pozwalają na zmianę koloru tych powiększeń, zastosowanie 

efektów przezroczystości i dopasowanie ich rozmiaru. Rozszerzenia kolorów pozwalają na 

zmianę sposobu ich wyświetlania na  ekranie.  Często  jest   możliwość tworzenia reguł, 

które zastępują dany kolor innym wybranym lub zamieniają dwa kolory miejscami. Można 
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także zastosować cieniowanie kolorów, przestawić ekran w tryb monochromatyczny oraz 

odwrócić jasność i kolory na monitorze. Inne możliwości to śledzenie elementów ekranu, 

takich jak kursor, okna dialogowe i wydzielanie ich na ekranie w powiększeniu. Najczęściej  

programy te  są  wyposażone  także  w  funkcję  odczytywania  tekstu  poprzez  syntezator 

mowy. 

Foto: Przykład zastosowania oznaczenia powiększenia czcionki

Kwestią  bardzo  ważną  dla  użytkowników  niedowidzących  jest  także  zastosowany  na 

stronie kontrast pomiędzy tłem a czcionką. Nie chodzi tu oczywiście o to by wszystkie 

serwisy były w  kontrastowych barwach czy też zaniechały stosowania przejść tonalnych 

w  tłach.  Wystarczy  wyposażyć  serwis  w  możliwość  zmiany  kontrastu  co  jest  bardzo 

pomocne  jeżeli  użytkownik  mający  kłopoty  z  postrzeganiem  nie  jest  wyposażony 

w program powiększający. Zamieszczenie w serwisie wersji o podwyższonym kontraście 

pozwala Internaucie niedowidzącemu swobodnie zapoznać się z treścią strony. Przy czym 

szkoda,  że  czasem  wylewa  się   dziecko  z  kąpielą  i  w  wersjach  o  podwyższonym 

kontraście zamieszcza się tylko treści  tekstowe usuwając z nich np.  wszystkie  zdjęcia 

bądź ilustracje. Pamiętajmy – strona dostępna nie może być stroną o okrojonej treści – 

wszyscy użytkownicy mają takie samo prawo dostępu do wszystkich treści. 
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Internet jest  także fantastycznym medium dla osób niesłyszących. Wiele informacji,  do 

których osoba niesłysząca nie ma pełnego dostępu np. w telewizji, bez problemu może 

odnaleźć za pośrednictwem Internetu. Telewizja jest oczywiście tylko przykładem. Można 

śmiało  zaryzykować  twierdzenie,  że  niemal  wszystko  i  wszyscy  mają  swoją  stronę  w 

Internecie  zatem  odszukanie  informacji  nie  jest  trudne  a  wszędobylskie  wyszukiwarki 

odnajdą  poszukiwane  treści.  A i  sama  Sieć  stopniowo  otwiera  się  na  potrzeby  osób 

głuchych.   Na  stronach  internetowych   pojawia  się  coraz  więcej  materiałów  wideo 

opatrzonych napisami, zdarzają się – choć nadal niezbyt często – klipy z tłumaczeniem 

migowym.  Są  w  opracowaniu  programy  tłumaczące  tekst  mówiony  na  język  migowy 

prezentowany w formie animacji w rogu ekranu. Możliwości jest wiele a technologie są 

coraz  doskonalsze.  Czasem  pojawia  się   jednak  problem  wynikający  z  kompetencji  

językowych osoby niesłyszącej.  Język,  którym się posługujemy – czyli  język polski  dla 

polskich niesłyszących nie jest językiem natywnym. Językiem naturalnym jest dla nich jest 

język  migowy  –  w  tym  przypadku  Polski  Język  Migowy.  Języka  polskiego  osoby 

niesłyszące  uczą  się  podobnie  jak  w  pełni  sprawne  języków obcych.  Powstaje  zatem 

problem  stopnia  zrozumiałości  tekstu,  zwłaszcza  w  odniesieniu  do  stron  urzędów 

administracji  publicznej.  Oczywiście  kompetencje  językowe  są  indywidualną  kwestią 

każdego niesłyszącego, a stopień skomplikowania tekstu zależny od charakteru serwisu 

zatem  kwestia   zamieszczania  treści  maksymalnie  zrozumiałych  bardzo  często  jest 

wynikową kompromisu. 

Internet ma także tę zaletę, że publikowanie w nim jest wielokrotnie tańsze niż w innych 

mediach.  Daje  to  możliwość  tworzenia  telewizji  internetowych  dedykowanych  osobom 

niesłyszącym co byłoby niemożliwe w przypadku analogowej stacji  telewizyjnej głównie 

z  racji  kosztów  produkcji.   W  Polsce  także  funkcjonuje  stacja  dedykowana  osobom 

głuchym: (http://www.onsi.tv).  Jest to jak na razie telewizja o charakterze informacyjnym 

ale  na  pewno  wkrótce  powstaną  kolejne  z  bogatszą  i  bardziej  zróżnicowaną  oferta 

programową.

Internet  powinien  być  otwarty  na  wszystkich  użytkowników  bez  względu  na  stan  ich 

zdrowia  czy  rodzaj  niepełnoprawności.  Powstały  zatem  rozwiązania  technologiczne  – 

nazwijmy je sprzętowymi bądź zewnętrznymi – umożliwiające korzystanie z jego zasobów 

tym użytkownikom, którzy mają ograniczone możliwości ruchowe bądź percepcyjne. Na 

rynku  dostępne  są  specjalistyczne  klawiatury,  dżojstiki,  myszy,  czy  też  urządzenia  do 

sterowania kursorem za pomocą nóg, ust czy ruchów głowy. Można sterować kursorem za 
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pomocą urządzenia skanującego ruchy gałki ocznej.   Takie rozwiązania jak SmartNav, 

Tracker Pro, czy Head Mouse Extreme są urządzeniami które zastępuje tradycyjną mysz 

komputerową.  Ich  podstawowym  elementem  jest  detektor,  przypominający  popularne 

kamery internetowe. Wykrywa on punkt który możemy umieścić na czole lub na okularach. 

Użytkownik poruszając głową powoduje ruchy kursora. Integra Mouse to urządzenie do 

sterowania kursorem za pomocą ust. Czujniki zainstalowane w ustniku rozpoznają nawet 

najmniejszy  ruch.   Klikanie  myszką,  zarówno  lewym  i prawym  klawiszem,  podwójne 

kliknięcia,  jak  i  przeciąganie  obiektów  (drag'n'drop)  odbywa  się   poprzez  zasysania 

i  wydmuchiwania  powietrza.  W  Georgia  Institute  of  Technologii  opracowano  system 

umożliwiający sterowanie  interfejsem komputera za pomocą ruchów języka co może być 

rewolucyjnym  rozwiązaniem  ponieważ  ruchy  języka  kontroluje  nerw  podjęzykowy, 

w  odróżnieniu  od  rąk  i  nóg,  którymi  mózg  kieruje  poprzez  rdzeń  kręgowy.  Nerw 

podjęzykowy zwykle nie ulega uszkodzeniom podczas wypadków, ani z powodu chorób 

neurologicznych. Ruchy języka są na tyle szybkie i precyzyjne, że znakomicie sprawdzają 

się przy obsłudze komputera.

Technologia  wciąż  się  rozwija  i  cały  czas  powstają  nowe  rozwiązania  umożliwiające 

osobom  z niepełnosprawnością ruchu sprawną obsługę komputerów i komunikację czego 

przykładem jest oprzyrządowanie jakim posługuje się Einstein naszych czasów Steven 

Hawking. 

Serwis dostępny – jak to zrobić?
Rozpoczynając  pracę  nad  stworzeniem  dostępnego  serwisu  www  można  obrać  dwie 

drogi.  Pierwszą  jest  zlecenie  prac  firmie  zewnętrznej,  drugą  samodzielne  utworzenie 

serwisu. W przypadku pierwszej możliwości niezbędne jest dokonanie rozeznania rynku. 

Wybór  wykonawcy  mogącego  się  pochwalić  realizacjami  zgodnymi  ze  standardami 

dostępności, a najlepiej rekomendacjami lub certyfikatami dostępności jakimi opatrzone są 

zrealizowane przez niego serwisy w dużym stopniu gwarantuje uzyskanie oczekiwanych 

rezultatów  czyli  dostępnego  serwisu  www.  Zagadnienie  dostępności  przestaje  być 

niszowym, coraz szerzej mówi się o tym temacie i kwestia dostępności jest coraz mocniej  

obecna zarówno w świadomości twórców stron jak i zlecających ich stworzenie, zatem 

weryfikacja kompetencji nie powinna być szczególnie trudna. Warto także przy zlecaniu 

stworzenia  strony www zawrzeć wymóg spełniania  standardów dostępności  określając 

jego  poziom  np.  na  poziomie  AA  WCAG  2.0.  Zwłaszcza  w  przypadku  serwisów 
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administracji  publicznej  zapis  np.  w  ogłoszeniu  przetargowym  mówiący  o  wymogu 

zachowania przy tworzeniu serwisu www standardów WCAG na poziomie AA jest wręcz 

konieczne  w  świetle  zachodzących  w  prawie  polskim  zmian  i  dostosowywania  go  do 

uregulować unijnych. 

Oczywiście  trzeba  w  jakiś  sposób  zweryfikować  zgodność  pracy  wykonawcy  serwisu 

z zadeklarowanym poziomem dostępności. Najprościej i najskuteczniej jest użyć narzędzi 

przeznaczonych do oceny zgodności dostępności serwisu z zadeklarowanym poziomem 

czyli walidatorów. W sieci znajduje się dużo takich narzędzi, kilka jest wartych polecenia, 

skutecznych,  prostych  w  użyciu  i  czytelnych.  Oto  kilka  przydatnych  adresów: 

http://wave.webaim.org/,  http://validator.w3.org/,  http://www.utilitia.pl/  ,   

http://jigsaw.w3.org/css-validator/   ,   http://www.totalvalidator.com/   ,   

Przy badaniu kontrastu na stronie i jego zgodności z obowiązującymi standardami można 

również  skorzystać  z  już  istniejących  narzędzi  do  oceny  kontrastu,  np. 

http://www.paciellogroup.com/resources/CCA-2.2.zip .

Rys. Widok  strony z wynikami walidacji przeprowadzonej przy użyciu narzędzia Wave web accessibility 
evaluation tool

Warto zadbać o to by mieć możliwość weryfikacji dostępności serwisu na poszczególnych 
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etapach  jego  tworzenia.  Kluczowym  jest  aby  przeprowadzić  audyt  sprawdzający 

dostępność  serwisu  przed  osadzeniem  go  w  sieci.  W  przypadku  odnalezienia 

nieprawidłowości  czy  błędów  powinny  one  zostać  poprawione  jeszcze  w  wersji  beta 

strony. Daje to gwarancję opublikowania produktu spełniającego standardy dostępności 

zgodnego z zaleceniami WCAG. Dla uzyskania jak najwyższej dostępności opracowanego 

serwisu  można  skorzystać  z  pomocy  organizacji  zajmujących  się  sprawdzaniem 

dostępności serwisów www. 

Drugą drogą jest samodzielne stworzenie dostępnego serwisu internetowego. Oczywiście 

to  wymaga  poznania  podstaw  (i  nie  tylko)  programowania  dostępnego.  Ale  bardzo 

ważnym jest również – aby zasady i standardy stosować rozumnie i sensem – wiedzieć 

jak w przestrzeni Internetu funkcjonują osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem 

cyfrowym.  Niezbędne  jest  ciągłe  podnoszenie  kwalifikacji  osób  tworzących  serwisy 

internetowe  ponieważ  rozwiązania  dotyczące  dostępności  depczą  po  piętach  wciąż 

w  bardzo  szybkim  tempie  rozwijającej  się  technologii  cyfrowej.  Z  WCAG  w  ręku 

i korzystając z konsultacji użytkowników niepełnosprawnych twórca strony www powinien 

w  sposób  kreatywny  a  jednocześnie  konsekwentny  stosować  standardy  dostępności 

jednocześnie nie gubiąc atrakcyjności strony dla użytkowników w pełni sprawnych. 

Niezależnie od wybranej drogi – czy to zlecenia wykonania serwisu czy też stworzeniu go 

własnymi  siłami  –  to  samo  osadzenie  w  Internecie  dostępnego  serwisu  www  nie 

wyczerpuje  działań  mających  na  celu  dysponowaniem serwisem spełniającym  kryteria 

dostępności. Bardzo ważne jest także odpowiednie nim administrowanie oraz aktualizacja 

w zgodzie ze standardami WCAG. Aby zapewnić właściwą obsługę serwisu niezbędne jest  

wyposażenie  osób  realizujących  zadania  z  nią  związane  w  odpowiednią  wiedzę. 

Konieczne jest przeszkolenie tych osób w zakresie administrowania dostępnym serwisem 

i ciągłe podnoszenie przez nich swoich kompetencji w tej dziedzinie. Bez spełnienia tego 

warunku najczęściej zdarza się, że praca i nakłady poświęcone na stworzenie dostępnej  

strony  w  krótkim  czasie  idą  na  marne  ponieważ  serwis  poprzez  niewłaściwe 

wprowadzanie  aktualizacji  zostaje  „zaśmiecony”  i  przez  to  niedostępny.  Aktualizować 

trzeba serwis w zgodzie ze standardami dostępności. Trzeba pamiętać o kilku kluczowych 

zagadnieniach. Do podstawowych należą między innymi:

− odpowiednie opisanie zamieszczanych w serwisie zdjęć i ilustracji, zwłaszcza jeżeli 

pełnią one funkcje nawigacyjne,

− dbałość  o  zachowanie  prawidłowej  hierarchii  nagłówków  i  ich  właściwym 
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zagnieżdżeniu,

− czytelne  opisanie  linków tak  by  miały  sens  poza  kontekstem,  linki  powinny się 

odróżniać od elementów i tekstu, które je otaczają

− formularze muszą być opatrzone odpowiednią etykietą

− właściwe opisanie zamieszczonych na stronie animacji, zwłaszcza w formacie flash

− zachowanie  odpowiedniego  formatu  tekstu  (czyli  jego  właściwym  opatrzeniem 

znacznikami html)

Warto  także  co  jakiś  czas  poddać  serwis  analizie,  czy  to  skanując  go  przy  pomocy 

narzędzi walidacyjnych czy też poddając audytowi pogłębionemu. 

Strona  dostępna  to  nie  tylko  kwestie  działań  wizerunkowych  mających  na  celu 

poprawienie odbioru zewnętrznego posiadacza takiej strony. Oczywiście nie są one bez 

znaczenia,  tak  jak  ogromne  znaczenie  ma  dostępność  dla  samych  użytkowników 

korzystających  z  takiej  strony.  Jednakże  strona dostępna  to  także wymierne  korzyści.  

Wymienić należy między innymi: znaczne zwiększenie stopnia dotarcia do użytkownika, 

znaczące  polepszenie  pozycjonowania  serwisu  w  wyszukiwarkach,  ponieważ  roboty 

indeksujące  jako  jedno  z  pierwszych  kryteriów  ujmują  zgodność  ze  standardami 

dostępności, szybsze działanie i mniejsze obciążenie serwera a także – co jest być może 

najważniejsze – posiadanie nowoczesnego serwisu, który jest w pełni zgodny z normami 

prawa polskiego i zapisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Terminy, które warto zapamiętać – WCAG 2.0 w pigułce

Poniżej kilka kluczowych dla dostępności terminów wraz z zaleceniami jakie daje WCAG 

2.0. To oczywiście tylko podstawa i asumpt do wnikliwszego wgłębienia się w standardy 

dostępności i dokument WCAG 2.0

Postrzegalność
Zapewnij tekst alternatywny dla każdej zawartości nietekstowej.

Zapewnij podpisy oraz alternatywny przekaz dla zawartości dźwiękowej i wideo.

Przygotuj treści w sposób adaptowalny i dostępny dla technologii asystujących.

Stosuj odpowiedni kontrast, by rzeczy były łatwe do zobaczenia i usłyszenia.
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Funkcjonalność
Zapewnij by wszystkie funkcjonalności były dostępne z poziomu klawiatury.

Daj użytkownikowi odpowiednio dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z zawartości.

Nie stosuj treści wywołujących ataki epilepsji.

Pomóż użytkownikowi w nawigacji i odszukiwaniu treści.

Zrozumiałość
Tekst powinien być czytelny i zrozumiały.

Treść powinna być wyświetlana i używana w przewidywalny sposób.

Pomóż użytkownikom unikać błędów i poprawiać je.

Rzetelność
Zadbaj o jak największą zgodność z obecnymi i przyszłymi technologiami.

Szczegółowe wytyczne dostępności w sieci (WCAG) 2.0,  są dostępne pod adresem 

http://www.w3.org/tr/wcag20

Warto także zapoznać się z:

WCAG Overview www.w3.org/WAI/intro/wcag

How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference to WCAG 2.0 requirements 

Success Criteria) and techniques www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/

Online na www.w3.org/WAI/WCAG20/glance Wersja: 17 października 2008 

ABC dostępności – 9 podstawowych zasad (WCAG)

1. Zapewnienie odpowiedników tekstowych dla wszystkich elementów graficznych, 
animacji, plików audio, wideo itp. Dzięki temu większość programów czytających, z 
których korzystają osoby niewidome będzie mogło prawidłowo odczytać zawartość 
strony www.

2. Zapewnienie czytelności stronie internetowej po wyłączeniu stylów CSS. Umożliwi to 
osobom korzystającym z przeglądarek tekstowych i urządzeń mobilnych 
przeglądanie serwisu www.

3. Unikanie elementów błyskających bądź migocących. Ułatwi do nawigowanie 
osobom niedowidzącym i zapobiegnie uczuciu dyskomfortu u osób cierpiących na 
epilepsję.

4. Stosowanie prostego i jasnego języka. Ułatwi to zrozumienie treści osobom z małym 
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zasobem słów, np. osobom niesłyszącym od urodzenia.
5. Stosowanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy tłem serwisu a jego zawartością. 

Ułatwi to nawigowanie osobom niedowidzącym.
6. Stosowanie hierarchii nagłówków do prezentowania struktury serwisu. Dzięki 

hierarchicznej strukturze przekaz treści będzie zrozumiały i ułatwi nawigację 
osobom korzystającym z oprogramowania asystującego (programy czytające) i 
przeglądarek tekstowych.

7. Unikanie automatycznego odświeżania strony. Ułatwi to nawigacje osobom 
niewidomym.

8. Stosowanie opisów linków określających cel.
9. Stosowanie mechanizmów nawigacyjnych konsekwentnie w obrębie całego serwisu.
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