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Wyobraź sobie, ¿e wpisujesz w pasek 
przegl¹darki adres swojej ulubionej 
strony www. Po jej otwarciu nie 
mo¿esz jednak odczytaæ tekstu, a 
w miejscu grafiki znajduj¹ siê bia³e 
plamy... Hmm, a co powiesz na to, ¿e 
problemy z dostêpności¹ witryn oraz 
aplikacji „webowych” 
mo¿e mieæ nawet co 
czwarty odwiedzaj¹cy 
Twoj¹ stronê firmow¹?

Opisan¹ sytuacjê zastaj¹ zazwyczaj osoby niepe³-
nosprawne lub korzystaj¹ce z nietypowych prze-
gl¹darek. Wed³ug danych GUS ta pierwsza grupa 
stanowi oko³o 13 proc. spo³eczeñstwa, kolejne 
15 proc. to osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia. Z 
kolei wśród internautów co szósta osoba korzy-
sta z mniej popularnych przegl¹darek – to znaczy 
innych ni¿ IE i Firefox. Problemy w sieci spotykaj¹ 
tak¿e u¿ytkowników urz¹dzeñ przenośnych (telefonów komórkowych, 
PDA). Zreszt¹ temat dotyczy nie tylko tych grup. Wystarczy powszechna 
wada wzroku, by mêczarni¹ sta³o siê odcyfrowywanie tekstu napisanego 
zbyt ma³¹ czcionk¹, której nie da siê w ¿aden sposób powiêkszyæ czy tekstu 
o ma³ym kontraście w stosunku do t³a. 

Martwe standardy?
„Dostêpnośæ stron” (ang. accessibility) to zbiór standardów (patrz ramka) 
oraz dobrych praktyk opisuj¹cych metody i wytyczne tworzenia serwisów 
www w sposób umo¿liwiaj¹cy wygodny dostêp jak najszerszemu gronu 
odbiorców. - Ka¿da strategia komunikacji w internecie powinna zak³adaæ 
pe³n¹ dostêpnośæ serwisu www. Po to tworzy siê korporacyjne witryny 
i poprzez nie komunikuje, by internauci mogli z nich korzystaæ niezale¿nie 

od wieku czy posiadanej niepe³nosprawności – 
zauwa¿a Jaros³aw Koz³owski z ENERGA, spó³ki, 
która wdro¿y³a swoj¹ stronê zgodnie z takimi 
wymogami.
Okazuje siê, ¿e wbrew obiegowym opiniom 
dostêpnośæ nie oznacza rezygnacji z nowoczes-
nych form przekazu, takich jak np. atrakcyjna szata 
graficzna, animacje flash, dynamiczne elementy 
strony etc. - Równie¿ nieprawd¹ jest, ¿e przy-
gotowanie strony dostêpnej jest o wiele bardziej 
kosztowne, a przez to nieop³acalne. Nie wymaga 
tak¿e zakupu licencji na specjalne oprogramowa-

nie - t³umaczy Tomasz Kêp-
ski specjalista ds. dostêpności 
z agencji Janmedia.
Tym bardziej dziwi¹ wyniki 
testu przeprowadzonego 
przez brytyjsk¹ agencjê 
Nomensa (www.nomensa.
com), która zosta³a zapro-
szona przez ONZ do przygo-
towania pierwszego o zasiêgu 
globalnym audytu dotycz¹-
cego „dostêpności”. Prze-
testowano 100 stron z 20 
krajów - podstawowe zasady 
dostêpności spe³nia³y jedynie 

trzy z nich. W Polsce te¿ pod tym wzglêdem nie 
jest zbyt dobrze. - Wystarczy odwiedziæ stronê 
www.osiolki.net, gdzie mo¿na znaleźæ recenzje 
dziesi¹tek, a mo¿e setek polskich serwisów pod 
wzglêdem spe³niania standardów szeroko rozu-
mianej dostêpności - mówi Szymon Weso³owski, 
e-manager z agencji reklamowej FRESH. - Warto 
tam zajrzeæ, gdy¿ mo¿e siê okazaæ, ¿e strona 
naszej firmy ju¿ tam jest – radzi Weso³owski.

Sprawdź swoją stronę
Internauci o ograniczonych mo¿liwościach (fizycz-
nych b¹dź technicznych) wspomagaj¹ siê czêsto 
specjalistycznym oprogramowaniem u³atwiaj¹cym 
korzystanie ze stron www. Mo¿e to byæ tekstowa 
przegl¹darka lub program odtwarzaj¹cy dźwiê-
kowo odczytuj¹cy kod HTML. Czêśæ u¿ytkow-
ników wykorzystuje jednak zwyk³e przegl¹darki, 
u¿ywaj¹c wy³¹cznie klawiatury swoich kompute-
rów. - Pracuj¹c nad tekstami zamieszczanymi na 
naszej stronie internetowej, korzystam z opcji 
„powiêkszania tekstu” i skrótów klawiszowych. 
To powoduje, ¿e pracujê szybciej i efektywniej, a 
mój wzrok a¿ tak siê nie mêczy – przyznaje Anita 
Stec, specjalista ds. komunikacji Unilever, która na 
co dzieñ testuje wdro¿one w swojej firmie stan-
dardy „dostêpności www”.

Dostępnym być

Jaros³aw Koz³owski, ENERGA
Uruchamiaj¹c „dostêpny” serwis Energa.pl, 
przygotowuj¹c zwi¹zany z tym film i infor-
muj¹c media, zwróciliśmy uwagê na problem, 
jakim jest dyskryminowanie niektórych u¿yt-
kowników sieci przez twórców stron www 
oraz ich zleceniodawców. Energa.pl i film 
„WWW – dostêpnośæ stron internetowych” 
szczególne zainteresowanie wzbudzi³ wśród 

mediów webmasterskich, marketingowych, piarowskich oraz w ser-
wisach pisz¹cych o niepe³nosprawności - pojawi³o siê wiele publikacji 
na ten temat.
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Ze wzglêdu na specyfikê tego rozwi¹zania nie istniej¹ 
jednak narzêdzia, które w arbitralny sposób stwier-
dz¹ w 100 proc. „dostêpnośæ” strony. Istniej¹ nato-
miast narzêdzia wspomagaj¹ce badania. Ich zada-
niem jest wychwycenie najwa¿niejszych b³êdów (np. 
Cynthia, www.cynthiasys.com).
Jak mówi Eryk Or³owski (user experience director 
z MRM Worldwide), na rynku jest garśæ zautoma-
tyzowanych metod sprawdzania poprawności kodu 
pod k¹tem dostêpności. Mo¿na z nich korzystaæ 
choæby po zainstalowaniu wtyczki „web developer” 
do popularnej przegl¹darki Firefox. Testy automa-
tyczne sprawdzaj¹ zgodnośæ z dostêpnymi standar-
dami. - Najprostszym testem jest jednak wy³¹czenie 
obs³ugi stylów, jeśli nasza przegl¹darka to umo¿liwia. 
Zobaczymy wówczas serwis takim, jakim widz¹ go 
czytniki dla niewidz¹cych albo mechanizmy wyszuki-
warek - dodaje Or³owski.

„Dostępny wizerunek”
Anna Szepke z DomBanku mówi wprost, ¿e jej firma 
nie budowa³a wokó³ accessibility specjalnej strategii 
komunikowania, poniewa¿ jest zdania, ¿e dostosowa-
nie witryn do standardów powinno byæ na porz¹dku 
dziennym.
Wdra¿anie przyjaznych internautom technologii i 
zwracanie uwagi na korzyści z nimi zwi¹zane mo¿e 
jednak byæ dzia³aniem wizerunkowym. - Dziêki zain-

Dlaczego warto zająć się dostępnością?

U¿ytkownicy urz¹dzeñ mobilnych (telefony komórkowe, palmtopy 
itd.) maj¹ w sieci podobne problemy, co niepe³nosprawni.

Strona musi byæ u¿yteczna, czytana przez automat albo wyświetlana 
po linijce przez czytniki Braille’a dla niewidomych. W wielu krajach 
jest to nawet wymóg prawny.

U¿ytkownicy o s³abszym wzroku bêd¹ u¿ywali wiêkszych czcionek i 
projekt naszej strony musi to „wytrzymaæ”.

Nie wszystkie wyświetlacze poka¿¹ nasz¹ stronê w kolorze i nie 
wszyscy u¿ytkownicy bêd¹ kolory widzieæ. Dla wielu osób piêkna 
czerwieñ jest tak samo szara, jak bujna zieleñ.

Oprócz niewidomych obrazków nie zobacz¹ tak¿e posiadacze powol-
nych po³¹czeñ internetowych.

Wielu u¿ytkowników nie mo¿e u¿yæ myszki, na przyk³ad dlatego, ¿e 
ich telefon komórkowy nie ma takiej funkcji albo z powodu proble-
mów ruchowych.

W wielu firmach obowi¹zuje zakaz instalowania plug-inów i urucha-
miania skryptów w przegl¹darkach. A przecie¿ interesuj¹ nas tak¿e 
internauci surfuj¹cy po sieci zawodowo lub w przerwie na kawê.

Źród³o: Na podstawie bloga „Dobre praktyki w Internecie”, www.enkidu.pl
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teresowaniu, jakie wzbudzi³ serwis oraz film pokazuj¹cy osobê niewidom¹ 
poruszaj¹c¹ siê po internecie dzia³aj¹ca wówczas lokalnie marka ENERGA 
mog³a trafiæ do nowych odbiorców i byæ kojarzona z wra¿liwości¹ spo³eczn¹ 
- wspomina Jaros³aw Koz³owski. Podkreśla tak¿e, ¿e ten przypadek Energa 
wykorzysta³a podczas wyst¹pienia na bran¿owej konferencji marketingo-

wej jako przyk³ad prospo³ecznego zachowania w 
sieci, a nagrany na DVD film „WWW - dostêp-
nośæ stron internetowych” dodawano jako pre-
zent przy okazji ró¿nych wydarzeñ promuj¹cych 
spó³kê ENERGA. Teraz mo¿na go znaleźæ miêdzy 
innymi na blogu www.webusability.pl.

Egzotyka na czasie
W niektórych krajach, na przyk³ad w USA, Australii 
czy Hiszpanii „dostêpnośæ” to wymóg prawa - w ca³ej 
Unii Europejskiej to tylko kwestia czasu. Istnieje du¿a 
szansa, ¿e pozytywnych przypadków bêdzie coraz 
wiêcej. Zw³aszcza, ¿e dyrektywy i rozporz¹dzenia 
unijne poświêcaj¹ coraz wiêcej uwagi kwestii uczest-
nictwa osób niepe³nosprawnych we wspó³czesnym 
spo³eczeñstwie informacyjnym. - Dostêpnośæ w Pol-
sce to wci¹¿ temat egzotyczny, a tymczasem to nie 
moda czy kaprys. To otwarcie siê na nowe grupy 
klientów, ³atwiejsza w zarz¹dzaniu i pewniej dzia-
³aj¹ca strona i wreszcie w wiêkszości przypadków 
lepsza indeksacja przez wyszukiwarki – podsumo-
wuje Kêpski. Czy warto wiêc stosowaæ siê do regu³ 
„accessibility”? - To trochê tak, jakby siê zastanawiaæ, 
czy op³acalne jest budowanie podjazdów dla wózków 
inwalidzkich lub oznaczanie guzików w windzie alfabe-
tem Braille’a - komentuje jeden ze specjalistów.

Dominik Wartecki 

Cechy dostępnej strony www
1. U¿ycie XHTML do zapisu treści strony.
2. Wykorzystanie CSS do formatowania treści.
3. Tworzenie dokumentów w taki sposób, aby by³y czytelne równie¿ 
bez arkuszy stylów.
4. U¿ywanie mo¿liwie najprostszego i przejrzystego jêzyka w treś-
ciach zawartych na stronie.
5. Zapewnienie tekstowych odpowiedników dla ka¿dego nieteksto-
wego elementu (u¿ycie elementów ALT, TITLE).
6. Czytelnośæ i funkcjonalnośæ dla wszystkich u¿ytkowników, niezale¿-
nie od ich fizycznych ograniczeñ czy sytuacji, w jakiej siê znajduj¹.
7. Optymalizacja grafik w taki sposób, aby otwiera³y siê ³atwo i szybko 
na wolnych ³¹czach (dial-up, GPRS itp) i urz¹dzeniach mobilnych (tele-
fony komórkowe, palmtopy, itp.).

Standardy „dostępności” 
- dostępne na www.w3.org
Authoring Tool Accessibility Guidelines
User Agent Accessibility Guidelines
XML Accessibility Guidelines
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

AGENCJE PR

Euro M Marketing&Public Relations 

Krêpice, ul. Wroc³awska 66, 55-330 Miêkinia k. Wroc³awia
Agencja typu full service: organizacja wydarzeñ, monitoring mediów, komu-
nikacja wewnêtrzna, media relations, budowanie wizerunku firm i organiza-
cji, zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹.

tel. (071) 396 68 11 fax: (071) 396 81 20

www.euro-m.pl, Kontakt: Dorota Pud³o: d.pudlo@
euro-m.pl

Neuron Agencja Public Relations Sp. z o.o.

ul. Ursynowska 34/2, 02-605 Warszawa Neuron oferuje skuteczne dzia³ania public relations dostosowane do mo¿-
liwości, potrzeb, stylu i bran¿y, w jakiej dzia³a klient. Agencja w oparciu 
o inteligentne pomys³y, doświadczony zespó³ oraz sprawny i prosty system 
obs³ugi klienta.

tel.: (22) 844 98 87, fax: (22) 844 77 87

www.neuron.pl, neuron@neuron.pl

Prelite Sp. z o.o. Agencja Public Relations

ul. Zeylanda 4/6, 60-808 Poznañ Prelite Sp. z o.o. – ponad 10 lat na rynku. Nasza oferta to m.in. tworzenie 
strategii korporacyjnego PR: media relations, internal relations, internet 
PR, lobbing, CSR; organizacja imprez masowych i obs³uga wydarzeñ, budo-
wanie wizerunku osoby oraz opracowanie i realizacja polityki informacyjnej 
w sytuacjach kryzysowych i sanacji wizerunku firmy.

tel.: (61) 855 14 53-55, fax: 851 99 54

www.prelite.pl, biuro@prelite.pl

MONITORING MEDIÓW

Press-Service Monitoring Mediów

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa Press-Service Monitoring Mediów jest wiod¹c¹ na rynku firm¹, świadcz¹c¹ 
us³ugi monitoringu mediów. Proponuje kompleksowy monitoring prasy, 
radia, telewizji i internetu oraz przygotowuje analizy i raporty podsumo-
wuj¹ce zebrane materia³y. Posiada równie¿ unikalne archiwum prawie 4 
milionów zarchiwizowanych i opracowanych komputerowo informacji pra-
sowych. Materia³y monitoringu mediów s¹ udostêpniane za pośrednictwem 
najnowszych rozwi¹zañ internetowych.

tel/fax: +48 (22) 313-01-80 

www.press-service.com.pl, biuro@press-service.com.pl

Rubryka p³atna, kontakt: (61) 855 14 53p
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