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Polska Akademia Dostępności (PAD) wprowadza twórców serwisów 
www, administratorów, redaktorów treści w świat Internetu wolnego 
od barier i dostępnego dla jak największej liczby użytkowników 
niezależnie od ich niepełnosprawności, wieku oraz używanego sprzętu 
i oprogramowania.

„Działania na rzecz poprawy 
dostępności zasobów 

i serwisów internetowych 
dla osób niepełnosprawnych 

i seniorów”.

Podniesienie świadomości i wiedzy 
twórców stron www, administratorów 

i redaktorów treści cyfrowych na 
temat dostępności.

Twórcy, redaktorzy i administratorzy 
stron internetowych, zwłaszcza 

serwisów należących do instytucji 
realizujących zadania publiczne.

Zadanie publiczne

Cel i odbiorcy



Kluczowe 
działania

Badania

Portal 
informacyjny

Narzędziownia

Wzorcownia

Platforma  
e-learningowa

Warsztaty, 
szkolenia, 
seminaria

Konkurs 
„The best of 
accessibility 

project”

Konferencja
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Badania

Badania określające potrzeby i oczekiwania dotyczące stron www:

• 
• 
• 
• 

Odbiorców
Użytkowników 
Instytucji 
Właścicieli serwisow

Badania 
ankietowe

Badania 
focusowe

Wywiady 
pogłębione

Desk 
research

1.



Portal informacyjny

Portal zawierający zestawy narzędzi, rozwiązań i dobrych praktyk

• 
• 
• 
• 

Aktualności 
Baza wiedzy 
Wydarzenia
Publikacje

Narzędziownia Wzorcownia Forum

2.



PAD Portal 
Narzędziownia

PAD Portal 
Wzorcownia

PAD Portal 
Forum

Zbiór i opis narzędzi wspomagających dostępność stron www

Miejsce wymiany myśli i doświadczeń

180 pakietów gotowych wzorców graficznych stron www wraz 
z sytemem zarządzania treścią zgodnnych ze standardami dostępności.

Gotowe do pobrania i instalacji 
www www + BIP

Pytania Odpowiedzi

BIP
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Platforma e-learningowa

Kursy dla początkujących i zaawansowanych z zakresu tworzenia 
i zarządzania serwisami zgodnymi z kryteriami dostępności.

Czym jest dostępność? Administracja i zarządzanie 
dostępną stroną www

Przewodnik administratora

Tworzenie dostępnych 
dokumentów
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Warsztaty, szkolenia, seminaria

dla

twórców serwisów www redaktorów treści

6.

spotkania ze 
specjalistami 
z dziedziny 
dostępności

wymiana 
wiedzy 

i doświadczeń



Konkurs  
The best of accessibility project

Konferencja  
Polska Akademia Dostępności – wiedza, narzędzia, 

rozwiązania

Cel

Wyróżnienie projektów, które najskuteczniej łamią 
bariery w dostępie do zasobów internetowych.

W pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych:

•   Tłumacz migowy
•   Symultaniczny przekaz tekstowy

•   Pętla indukcyjna
•   Asystenci osób niepełnosprawnych

•   Transmisja online z tłumaczem migowym

7.
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Konkurs



DOSTĘPNOŚĆ



Dostępność stron www

wieku

niepełnosprawności

sprzętu

oprogramowania

Zapewnienie dostępu do informacji możliwe największej liczbie 
użytkowników niezależnie od 



Prawo

Od kwietnia 2012r. rozporządzenie 

z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności 

zobowiązuje wszystkie podmioty 

realizujące zadania publiczne do 

dostosowania swoich stron www do 

końca maja 2015r. 

Parlament Europejski przyjął 

projekt dyrektywy, która zakłada, że 

dostępne mają być wszystkie serwisy 

instytucji publicznych oraz innych 

podmiotów, które realizują zadania 

zlecone z pieniędzy samorządowych, 

rządowych, czy funduszy UE m.in. 

w dziedzinie: edukacji, ochrony 

zdrowia, opieki społecznej 

i ubezpieczeń, usług sieciowych.



Korzyści

• Zwiększenie ilości osób mogących skorzystać z serwisu
• Możliwość przeglądania serwisu na:

• telefonach komórkowych
• smartfonach
• innych niestandardowych urządzeniach

• Możliwość przeglądania strony na:

• różnych platformach systemowych np. Windows, Linux
• różnych przeglądarkach internetowych
• programach czytających dla niewidomych
• komputerach wyposażonych w wolne łącza

• Polepszenie pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych
• Zmniejszenie kosztów utrzymania serwisu
• Zwiększenie szybkości ładowania serwisu
• Podkreślenie odpowiedzialności społecznej

Zastosowanie rekomendacji WCAG 
zwiększa liczbę użytkowników średnio 
o kilka do kilkunastu procent.

Spośród blisko 13 milionów Polaków 
po pięćdziesiątym roku życia, ponad 10 
milionów (78%) nie korzysta z Internetu 
m.in. ze względu na utrudniony dostęp. 22%

wiek 50+

korzysta z Internetu



Użytkownicy, którzy skorzystają na dostosowaniu serwisu www

niewidomi, 
niedowidzący  

i z dysfunkcjami 
wzroku

osoby korzystające  
z przeglądarek 

tekstowych

dyslektycy

osoby starsze

głusi, 
głuchoniewidomi

osoby  
z niepełnosprawnością 

intelektualną

osoby korzystające 
z urządzeń  
mobilnych

osoby 
niezamożne

społeczności 
z biednych  
regionów

osoby korzystające  
ze starych typów 

komputerów

osoby  
z niepełnosprawnością  

fizyczną kończyn

obcokrajowcy 
i korzystający ze stron 

w głośnych/cichych 
miejscach

Twoja strona
www

Dostosowanie do 

WCAG 2.0

Spośród 61 kryteriów sukcesu WCAG najważniejsze dla dostępności strony to:



Podstawy dostępnej strony www

Spośród 61 kryteriów sukcesu WCAG najważniejsze dla dostępności strony to:

Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych, 
audio oraz video

Etykiety pól formularzy oraz ich grupowanie

Poprawne użycie nagłówków, list, tabel

Odpowiedni kontrast tekstów w stosunku do tła

Zapewnienie bezpośredniego dostępu do treści 
(skiplinks)

Dostęp do informacji na różne sposoby 
(wyszukiwarka, mapa strony)

Poprawność  kodu (X)HTML, CSS

Jednoznaczne tytuły stron

Obsługa serwisu przy pomocy klawiatury







Polska Akademia Dostępności jest projektem realizowanym przez  
Fundację Widzialni, dofinansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

 w ramach zadania publicznego:
„Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób 

niepełnosprawnych i seniorów”.
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