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Załącznik nr 1 

 
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania materiałów informacyjnych  

dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

 
 
 
1. W przypadku produktów elektronicznych, które powstaną podczas realizacji projektu, w tym strony internetowej 

projektu i formularza zgłoszeniowego, Wnioskodawca zapewni zgodność z wytycznymi WCAG określonymi  
w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 526). 

2. Wnioskodawca zapewni w szczególności w przypadku: 

2.1. strony internetowej: 

2.1.1. wszystkie podstrony serwisu powinny mieć zachowaną prawidłową strukturę hierarchii 
nagłówków, 

2.1.2. powinna być zachowana odpowiednia proporcja kontrastów, 

2.1.3. wszystkie elementy graficzne (oprócz dekoracyjnych) oraz elementy, które można „kliknąć” 
muszą mieć zrozumiały tekst alternatywny, 

2.1.4. nawigacja powinna być dostępna za pomocą klawiatury, 

2.1.5. poprawność walidacji kodu HTML/CSS, 

2.1.6. prawidłowy odczyt czytnikiem ekranu dla osób niewidomych. 

2.2. materiałów video: 

2.2.1. napisy rozszerzone, które obok dialogów będą zawierać wszystkie inne informacje niezbędne do 
zrozumienia akcji (np.: muzyka w tle, śmiech itd.). Napisy są przeznaczone dla osób  
z dysfunkcjami narządu słuchu, 

2.2.2. dokument tekstowy, który zawiera pełną transkrypcję dźwięku i obrazu. Jest on przeznaczony dla 
osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu. 

2.3. materiałów drukowanych: 

2.3.1. materiały pisane w wersji elektronicznej powinny być sporządzone zgodnie z zasadami 
projektowania uniwersalnego, tj. w sposób ułatwiający korzystanie wszystkim, w tym osobom  
z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. dysfunkcjami narządu wzroku, słuchu i ruchu).  
W szczególności chodzi o: 

a) zaprojektowanie odpowiedniej struktury tekstu, czyli stosowanie możliwie często tytułów, 
akapitów i śródtytułów w tekście ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami 
poruszanie się po nim (w tym stosowanie jednolitej i jasnej hierarchii nagłówków, np. tytuł 
artykułu: nagłówek poziom 1, akapit – nagłówek poziom 2, węższy fragment treści – 
nagłówek poziom 3), 

b) stosowanie czcionek bezszeryfowych, gładkich, bez ozdobników, z dużymi przestrzeniami 
między każdą literą, bez cieniowania i bez szarości (np. Arial, Verdana), unikanie kursywy, 

c) stosowanie prawidłowego kontrastu między tekstem a tłem (np. czarny tekst na białym tle 
dla tekstu podstawowego, dla nagłówków ewentualnie kolory o dużym kontraście)  
z dużymi i widocznymi znakami interpunkcyjnymi. Kontrast minimalny powinien być 
zachowany  na poziomie od 4,5 do 1. Logotypy nie muszą spełniać tego standardu, 
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d) czytelność czcionki:  

 czcionka powinna być możliwie jak największa. Chociaż oczywiście należy to 
dostosować do koniecznej do umieszczenia na stronie liczby znaków, 

 nagłówki powinny być większe od tekstu podstawowego o co najmniej 2 pkt, 

e) wykonywanie nadruków wyłącznie w polu zadruku. Nie należy wykonywać zadruku na 
spadach, 

f) możliwie częste operowanie światłem w tekście. Rekomendujemy w miarę możliwości, aby 
światło pomiędzy elementami graficznymi a tekstem wynosiło ok. 1 cm, 

g) w przypadku wydania elektronicznego konieczne jest stosowanie opisów alternatywnych 
dla wykresów, schematów, zdjęć, tabel itp. (czyli opisanie tego co znajduje się na zdjęciu, 
wykresie lub grafice), 

h) używanie prostych słów i zdań (unikanie języka fachowego, hermetycznego). Więcej na 
ten temat w publikacjach: „Jak pisać o Funduszach Europejskich”. Link do poradnika: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6290/Jak_pisac_o_Funduszach_Europejskic
h_120810.pdf, „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego 
pisania”. Link do poradnika: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6287/Prosto_o_konkursach_FE_poradnik.pd
f    

i) unikanie: 

 nadmiernego formatowania tekstu, tekst pozostawiamy wyjustowany do lewej strony, 
jeżeli to możliwe to najlepiej w jednej kolumnie, 

 dzielenia wyrazów, 

 czysto ozdobnych elementów graficznych oraz stosowania w ich miejsce prostych 
grafik informacyjnych, 

 wcięć w akapicie (możemy go zastąpić odstępem), 

 różnego kroju czcionki dla różnych elementów layoutu strony i treści podstawowych. 

2.4. Ponadto w przypadku dokumentów w word/pdf:  

2.4.1. każdy dokument elektroniczny powinien posiadać kompletne informacje tytułowe (autora 
publikacji, nazwę dokumentu, datę stworzenia itp.), 

2.4.2. w dokumentach elektronicznych przyjmujących postać strony internetowej w sekcji meta należy 
uwzględnić język dokumentu, który posłuży osobom z dysfunkcjami wzroku do automatycznego 
tłumaczenia. 

2.5. Odstępstwa od wyżej wymienionych dopuszczalne są tylko po uzgodnieniu z Ministrem. 
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