
 
 

 

 

Wybory bez barier. Kampania dla wszystkich. 
Praktyczne porady dla kandydatów i sztabów wyborczych 

 
 
Stosując się do poniższych zasad zyskasz zarówno Ty jak i Twoi wyborcy.  
 
Strona www zgodna ze standardami WCAG 2.0. 
 
Korzyści z dostępnej strony www: 
 

 zwiększenie ilości potencjalnych użytkowników serwisu od kilku do kilkunastu 
procent 

 możliwość przeglądania serwisu na telefonach komórkowych, smartfonach, 
tabletach 

 możliwość przeglądania w każdym systemie (np. Windows, Linux), 
przeglądarce internetowej, w programach czytających dla niewidomych, na 
komputerach wyposażonych w wolne łącza 

 wyższa pozycja w wyszukiwarkach internetowych 

 obniżenie kosztów utrzymania serwisu 

 zwiększenie szybkości ładowania serwisu 

 podkreślenie odpowiedzialności społecznej 
 
 
Pamiętaj, że koszt budowy strony www zgodnej ze standardami - dostępnej dla wszystkich 
nie jest wyższy niż strony niedostępnej.  
 
Zapoznaj się ze standardami WCAG 2.0. i wymagaj od swojej firmy informatycznej ich 
stosowania. 
 
Nie jesteś pewien, czy zamówiona przez Ciebie www odpowiada standardom skonsultuj się 
ze specjalistami ds. dostępności i osobami najbardziej zainteresowanymi. 
 
Chcesz być pewien, że www, będzie prowadzona tak, by nie przestała być dostępna skieruj 
redaktorów na szkolenie. 
 
Nie musisz drukować ulotki brajlem, wystarczy, że zamieścisz ją w dostępnym formacie na 
dostępnej www.  
 
Dokumenty publikowane w plikach PDF zamieszczaj w formie tekstowej a nie jako 
zeskanowane zdjęcia. 



 
 

 

 
Infografiki i skany to obrazki, bez opisu tekstowego będą bezużyteczne dla osób 
niewidomych.  
 
Zgodnie ze standardami, ze względu na osoby z dysfunkcjami wzorku nie musisz instalować 
na stronie www żadnych czytarek. Każdy, kto tego potrzebuje ma program czytający, czy 
powiększający ustawiony zgodnie ze swoimi preferencjami.    
 
Wersja w wysokim kontraście jest dodatkiem, który może być ułatwieniem dla niektórych 
osób słabowidzących, tylko gdy przy jej tworzeniu zachowane zostaną standardy 
dostępności.  
 
Dostępne multimedia 
 
Jeśli opatrzysz spot wyborczy lub film wideo napisami i tłumaczeniem migowym 
zwiększasz grono swoich odbiorców i zasięg oddziaływania. Tak przygotowane 
materiały należą do najchętniej oglądanych filmików zamieszczonych na kanałach You 
Tube europosłów. 
 
 

 Osoby z dysfunkcjami słuchu mają różne potrzeby i korzystają z różnych narzędzi. 
Optymalne rozwiązanie daje połączenie napisów i tłumaczenia na polski język 
migowy (PJM).    

 

 Jeśli zastanawiasz się przy tłumaczeniu nad wyborem między polskim językiem 
migowym a systemem językowo migowym (SJM), pamiętaj, że naturalnym językiem 
osób głuchych od urodzenia jest polski język migowy. 

 

 Osoby, które posługują się SJM przeważnie sprawnie czytają.  
 

 Osoby, które ogłuchły w późnym wieku i słabosłyszący rzadko posługują się językiem 
migowym.  

 

 Spot z napisami, bez utraty treści, można emitować np. w komunikacji miejskiej lub  
w innych głośnych miejscach. Z napisów skorzystają także obcokrajowcy.  

 

 W krótkich materiałach informacyjnych dopuszczalne jest jednoczesne zastosowanie 
tłumacza i napisów. Posługiwanie się uniwersalną wersją spotu (z tłumaczeniem PJM 
i napisami) w mediach społecznościowych zwiększa jego zasięg.  
 

 



 
 

 

Warto również pamiętać o osobach z dysfunkcjami wzroku. Choć  doskonale słyszą  
o czym mówią politycy, nie mogą ich zobaczyć. Nie wiedzą jak są ubrani, czy występują  
z rodziną, czy samotnie. Jeśli chcesz przekazać ważne informacje w warstwie wizualnej 
skorzystaj z  audiodeskrypcji, czyli werbalnego opisu rzeczywistości. Może być robiony na 
żywo (tak jak ma to miejsce m.in. w czasie wydarzeń na Stadionie Narodowym) lub 
przygotowany wcześniej i dołączony do plików multimedialnych np. z wykorzystaniem opcji  
You Tube.  
 
 
Użytkownik 50+ w Internecie 
 
Internet nie jest tylko dla młodych, pamiętaj o użytkownikach 50+. To jedyna grupa 
internautów, której liczba w sieci rośnie. To odbiorcy bardziej wymagający, jeśli chodzi  
o treść i sposób jej przekazywania. 
 
Dobrze zaprojektowane strony internetowe - dostępne i użyteczne, nie będą sprawiać 
problemów użytkownikom 50+. Strony takie powinno cechować: 
 

 czytelna struktura, pozwalająca w każdej chwili określić, gdzie się jest i jak wrócić do 
strony głównej lub poprzedniej zakładki, 

 łatwa nawigacja, pozwalająca zachować kontrolę użytkownika, 

 dostępna pomoc i dokumentacja - jasne instrukcje do wykonania określonych działań 
oraz  komunikaty błędów wraz z informacją, jak je usunąć,  

 możliwość wyboru zamiast zmuszanie do zapamiętania, 

 estetyka i umiar, 

 trzymanie się standardów oraz zachowanie spójności, 
 
Dla starszych użytkowników dużym wyzwaniem są ruchome elementy interfejsu, bo 
wymagają sporej  wprawy w posługiwaniu się myszką, zaleca się albo całkowitą rezygnację  
z nich albo ułatwienie ich obsługi. 
 
Dostępne wydarzenia  
 
Jeśli organizujesz spotkanie z wyborcami zadbaj o to, by było ono dostępne dla wszystkich 
na równych prawach. Pamiętaj, by miejsce było dostępne architektonicznie. Dla osób z 
dysfunkcjami słuchu obok tłumacza migowego i napisów na żywo pomocna będzie pętla 
indukcyjna, z której skorzystają wszyscy z aparatami słuchowymi, czy implantami. 
Wsparciem dla uczestników niewidomych będzie audiodeskrypcja.    
 
 
Jeśli nie jesteś pewien czy rozwiązania, które chcesz zastosować będą właściwe, 
skonsultuj się z najbardziej zainteresowanymi. 



 
 

 

 
 
Więcej informacji: 
 
Fundacja Widzialni, Podręcznik Dobrych Praktyk WCAG 
http://www.widzialni.org/container/podrecznik6-www.pdf 
 
 
Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Polskie tłumaczenie WCAG 2.0. 
http://www.fdc.org.pl/wcag2/index.html 
 
 
Koalicja "Dojrz@łość w sieci", Internet dla użytkowników w wieku 50+ 
http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport_Internet_dla_Uzytkownikow_50_plus.pdf 
 
 
Dostępni.eu, Dostępne wydarzenia 
http://www.youtube.com/watch?v=Y6cclCx27rc 
 
 
Europejskie Forum Niepełnosprawnych, Manifest na wybory europejskie 2014 
http://www.pzg.lodz.pl/attachments/article/378/EDF%20Manifest%20na%20wybory%
20EU%202014.pdf 
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