
Małopolskie Warsztaty Samorządowe: Czas na dostępność 

Adresaci warsztatów 
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy pracowników urzędów i instytucji publicznych 

województwa małopolskiego – gmin, powiatów, szkół, przedszkoli, domów kultury, bibliotek, 

ośrodków pomocy społecznej, zakładów komunalnych – którzy odpowiadają za przygotowanie 

dokumentów urzędowych oraz informacji  publicznych i ich udostępnianie w wersji elektronicznej.      

Cel warsztatów 
Głównym celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w problematykę dostępności 

przestrzeni cyfrowej, zapoznanie z ograniczeniami i barierami dostępności oraz wymogami, 

możliwościami i technikami tworzenia i udostępniania dokumentów i informacji elektronicznych 

dostępnych dla wszystkich,  z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych.   

Wiedza 
W efekcie warsztatów uczestnicy: 

 dowiedzą się, czym jest dostępność i kogo dotyczy, 

 poznają regulacje prawne gwarantujące dostępność informacji i nakładające na podmioty 

realizujące zadania publiczne obowiązek zapewnienia dostępności informacji, 

 poznają standardy tworzenia dostępnych informacji i dokumentów elektronicznych 

Umiejętności 
W trakcie szkolenia uczestnicy przećwiczą praktycznie kluczowe dla dostępności dokumentów i stron 

internetowych umiejętności:  

 tworzenia szablonu dostępnego dokumentu tekstowego 

 nadawania dokumentom i informacjom urzędowym poprawnej struktury semantycznej 

i stosowania kluczowych dla dostępności elementów semantycznych 

 osadzania w dokumentach obiektów graficznych i multimedialnych wraz z alternatywą tekstową 

 sensownego umieszczania w dokumentach elektronicznych łączy internetowych 

 tworzenia dostępnych dokumentów PDF 

 korzystania z narzędzi do badania poziomu zrozumiałości informacji  

 sprawdzania niektórych aspektów dostępności stron internetowych. 

Postawy    
W efekcie szkolenia uczestnicy: 

 Uświadomią sobie znaczenie dostępności informacji dla różnorodnych grup społecznych 

 Przekonają się do zasadności stosowania wytycznych w zakresie dostępności informacji. 

 Uzmysłowią sobie, że każdy może przyczyniać się do poprawy dostępności informacji. 

Ramowy program szkolenia 
Czas szkolenia: 5 godzin zegarowych (9:00 – 14:00) 

1. Wprowadzenie 

2. Blok 1. Dostępność informacji. Czym jest dostępność. Ograniczenia i bariery dostępności. Kto 

potrzebuje dostępności. Narażeni na wykluczenie cyfrowe. Kluczowe aspekty dostępności 

cyfrowej. Projektowanie uniwersalne. 



3. Blok 2. Standardy dostępności i regulacje prawne. W3C i Inicjatywa na rzecz dostępności Sieci, 

WCAG. Dostępność i prawa człowieka. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz 

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych   

4. Blok 3. Dostępność dokumentów cyfrowych. Oznakowanie zawartości. Semantyczna struktura. 

Alternatywy zawartości nietekstowej. Przejrzyste formatowanie. Komunikatywny język.   

5. Blok 4. Techniki tworzenia dostępnych dokumentów. Zaczynaj z dostępnym szablonem. Oznacz 

język zawartości. Układaj zawartość w znaczące struktury. Zapewnij alternatywy zawartości 

nietekstowej. Twórz dostępne tabele i wykresy. Używaj prostego języka. Kontroluj dostępność. 

Zachowaj opcje dostępności podczas zapisywania. 

6. Blok 5. Dostępność stron i aplikacji internetowych. Zlecanie wykonania dostępnych stron 

i aplikacji. Tworzenie dostępnej zawartości stron – powinności autora i redaktora.  Oświadczenie 

o dostępności. Monitorowanie i samodzielne badanie dostępności. 

7. Blok 6. Oferta Kuźni Dostępnych Stron. Jak wykorzystać wzorce stron instytucji publicznych. 

Dostępne szablony. Biuletyn Informacji Publicznej dla Joomla. Poradnik „Arkana dostępności”.   

8. Podsumowanie 

Materiały 
Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. 

Certyfikaty 
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, sygnowane przez 

Fundację PCJ Otwarte Źródła – realizującą projekt Kuźnia Dostępnych Stron w ramach zadania 

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

niepełnosprawnych i seniorów”. 


