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W minionej dekadzie temat dostępności stał się bardzo popularny. Ratyfikowana przez
Polskę w 2011 roku Konwencja Narodów Zjednoczonych Praw Osób Niepełnosprawnych
wyraźnie mówi, że każde demokratyczne państwo realizujące ideę sprawiedliwości
społecznej powinno podejmować działania zmierzające do wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych oraz umożliwienia im pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia.
Na obowiązek ten wskazuje również szereg krajowych i ponadnarodowych aktów prawnych
mających zapewnić osobom niepełnosprawnym pełny dostęp do nauki, informacji, usług
publicznych czy zasobów sieciowych.
Niniejsza publikacja powstała w ramach zadania: „Potrzeby osób niepełnosprawnych
w urzędzie i przestrzeni miejskiej – kampania informacyjna skierowana do sektora
administracji publicznej”, stąd też dedykowana jest ona przede wszystkim przedstawicielom
instytucji publicznych obsługujących petentów z niepełnosprawnością oraz osobom
odpowiedzialnym za planowanie dostępności
Jej zasadniczym celem jest zaprezentowanie sprawdzonych rozwiązań wdrożenie,
których w rzeczywisty sposób ułatwi osobom niepełnosprawnym docieranie do obiektów
użyteczności publicznej, poruszanie się w nich i załatwianie spraw urzędowych.
Broszura powstała w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu planowania
dostępności. Wykorzystano w niej także osobiste doświadczenia niewidomej autorki oraz
doświadczenia innych osób niepełnosprawnych, które najlepiej znają swoje potrzeby.

Kilka pytań i odpowiedzi
Co to jest budynek użyteczności publicznej?
Według § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku przez
termin ten należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Innymi
słowy są to wszystkie budynki przeznaczone na potrzeby usług bez określenia ich charakteru.
Znaczenia nie ma także wielkość budynku.

Czym jest planowanie dostępności?
Planowanie dostępności oznacza proces, w którym od samego początku obiekt projektowany
jest tak, by uwzględnić potrzeby możliwie szerokiej grupy późniejszych użytkowników.
A zatem nie polega ono na dostosowywaniu budynku dopiero po jego postawieniu.
Adaptowanie budynków już istniejących nigdy nie pozwoli na osiągnięcie tak wysokiego

stopnia dostępności, jak w przypadku obiektów, w których była ona zakładana od samego
początku procesu budowlanego.

Komu ma służyć idea planowania dostępności?
Obiekty powinny być zaplanowane tak, aby oprócz sprawnych użytkowników mogły z nich
korzystać także osoby starsze, czasowo i trwale niepełnosprawne, rodzice pchający wózek
z dzieckiem, osoby bez znajomości języka polskiego czy nawet ludzie o nieprzeciętnym
wzroście.
Szerokie grono użytkowników sprawia, że niekiedy potrzeby różnych grup mogą się
wzajemnie wykluczać. Na przykład brak krawężników na przejściach dla pieszych stanowi
udogodnienie dla osób poruszających się na wózkach ale jest przeszkodą dla niewidomych,
ponieważ utrudnia określenie granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Dlatego też
zaprojektowanie przestrzeni w stu procentach dostępnej dla wszystkich jest niemożliwe,
a planowanie dostępności polega w dużej mierze na poszukiwaniu kompromisów pomiędzy
potrzebami poszczególnych grup użytkowników.

Kto odpowiada za planowanie dostępności?
Przyjmując, że planowanie dostępności jest procesem, można uznać, że odpowiedzialność za
nie ponoszą zarówno inwestorzy, architekci, projektanci, wykonawcy jak i zwykli
użytkownicy.

Co oznacza, że obiekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami?
Obiekt dostępny to taki, do którego mogą wejść, swobodnie się w nim poruszać oraz
skorzystać ze wszystkich oferowanych w nim usług osoby niepełnosprawne bez względu na
rodzaj posiadanych ograniczeń ruchowych, sensorycznych czy poznawczych. A zatem
planując taki obiekt należy wziąć pod uwagę potrzeby osób niewidomych i słabowidzących,
głuchych i słabosłyszących, poruszających się na wózkach, o kulach, z porażeniem lub
niedowładem kończyn górnych, niepełnosprawnych intelektualnie.

Jakie przepisy gwarantują dostępność obiektów publicznych osobom
z niepełnosprawnościami?
Umownie możemy je podzielić na dwie kategorie:
1. Przepisy krajowe dotyczące dostępności przestrzeni architektonicznej, jak choćby ustawa
z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane czy rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Akty
ponadnarodowe
przyjęte
przez
Polskę
gwarantujące
osobom
z niepełnosprawnościami równy dostęp do życia publicznego jak: Polska Karta Praw Osób

Niepełnosprawnych z 1997 roku oraz tzw. Ustawa Antydyskryminacyjna wdrażająca
niektóre przepisy Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 2010 roku.
Regulacji tych jest oczywiście o wiele więcej. Są one mniej lub bardziej szczegółowe i bywa,
że czasem wzajemnie się wykluczają, utrudniając tym samy pracę osób odpowiedzialnych za
planowanie dostępności. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej broszury nie
będziemy ich w tym miejscu przytaczać.

W drodze do urzędu
Dobrze jeśli urząd położony jest w miejscu,
do którego można łatwo dojechać
komunikacją miejską z różnych stron
miasta. Ważne, aby przystanek znajdował
się możliwie blisko urzędu, a droga do niego
była przystosowana dla różnych grup
użytkowników z niepełnosprawnościami.
Z reguły natężenie pieszych na trasie
prowadzącej bezpośrednio do urzędu jest duże. Stąd też minimalna szerokość chodnika
biegnącego przy jezdni lub pasie postojowym powinna wynosić 200 cm, natomiast
w przypadku chodnika odsuniętego od jezdni 150 cm. Przestrzeń nad chodnikiem do
wysokości 250 cm powinna
być wolna od wszelkich
wystających
elementów.
Dopuszcza
się
umieszczanie
znaków
drogowych na wysokości
220 cm. Najlepiej jeśli
słupy, drzewa, ławki, wiaty
przystanków, kosze na
śmieci znajdujące się na
trasie rozmieszczone są
w jednej linii, co eliminuje
konieczność lawirowania
między nimi.
Niedopuszczalne jest by
przeszkody wyrastały na środku chodnika dzieląc go na dwie części o szerokości mniejszej
niż 90 cm, uniemożliwiając przejazd wózkiem inwalidzkim. Na chodnik nie powinny
wystawać żadne krzewy ani zbyt nisko wiszące gałęzie, które stanowią szczególne zagrożenie
dla osób niewidomych poruszających się z białą laską.
Przejścia dla pieszych powinny mieć szerokość co najmniej 400 cm, a z każdej strony
przejścia powinna znajdować się rampa umożliwiająca zjazd z chodnika na jezdnię,
szerokości nie mniejszej niż 90 cm i pochyleniu nie większym niż 15%. Różnica wysokości

między krawędzią rampy, a jezdnią nie powinna
przekraczać 2 cm. Na przejściach powinny
znajdować się pasy dotykowe informujące osoby
z dysfunkcją wzroku o zbliżaniu się do jezdni.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
zastosowania rampy, gdy trudno jest wyczuć
przy pomocy białej laski granicę między
chodnikiem a ulicą. Pasy powinny być wyraźnie
wyczuwalne pod stopami, również zimą, gdy
nosimy obuwie na grubszej podeszwie. Wysokość guzków nie może być mniejsza niż 4 mm,
a minimalna szerokość pasa ostrzegawczego to 80 cm.
Oprócz sygnalizacji świetlnej przejścia powinny być wyposażone w sygnały dźwiękowe.
Sygnały te powinny się zmieniać w zależności od koloru światła. Ważne jest, aby dźwięk
towarzyszył również światłu czerwonemu, co pomaga zlokalizować zarówno przejście jak i
przycisk. Istotne jest także, aby sygnały dźwiękowe stosowane na przejściach w danym
mieście były wszędzie takie same.
Dobrym rozwiązaniem jest umieszczanie w pobliżu skrzyżowań ścieżek dotykowych
prowadzących do przejść dla pieszych, które
ułatwiają
ich
odnalezienie
osobom
niewidomym.
Jak najbliżej urzędu powinno znajdować się co
najmniej kilka miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
Muszą
być
one
odpowiednio oznakowane i mieć właściwe
wymiary.
Nie wystarczy namalować kopertę na miejscu
dla
zwykłego
samochodu
osobowego.
Przyjmuje się, że aby osoba na wózku mogła swobodnie opuścić pojazd, szerokość miejsca
postojowego powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania
wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do
2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia.
Niedopuszczalne są sytuacje, gdy miejsce postojowe jest tak wąskie, że osoba na wózku nie
może otworzyć drzwi i wydostać się na zewnątrz pojazdu. W pobliżu miejsca nie powinno
być żadnych przeszkód typu wysokie krawężniki, które uniemożliwiają niepełnosprawnemu
na wózku dostanie się na chodnik.

Wejście do urzędu

Schody prowadzące do budynku muszą mieć oznaczenia dla osób z dysfunkcją wzroku.
W odległości 0,50 m przed pierwszym stopniem w górę oraz 0,50 m przed pierwszym
stopniem w dół, na całej szerokości
schodów powinien znajdować się
dotykowy pas ostrzegawczy o
minimalnej szerokości 0,50 m.
Krawędzie pierwszego i ostatniego
stopnia należy oznakować pasem
kontrastowym o szerokości 8-10 cm
na powierzchni poziomej i pionowej.
w przypadku, gdy mamy tylko 3
stopnie oznakować należy wszystkie
trzy. Poręcze powinny znajdować się
po obu stronach schodów, być
pomalowane na kolor kontrastowy,
biec przez cały ciąg schodów, w przypadku schodów zewnętrznych wykraczać poza pierwszą
i ostatnią krawędź stopnia o 1 m, być zaokrąglone. Linia poręczy powinna wiernie
odzwierciedlać bieg schodów, czyli skos poręczy powinien kończyć się na wysokości
ostatniego stopnia.
Przy schodach powinna znajdować się pochylnia z poręczami dla osób poruszających się na
wózkach. Jej nachylenie nie może
przekraczać
15%.
Pamiętajmy
jednak, że im mniejsze nachylenie
pochylni, tym będzie ona łatwiejsza
do
pokonania. Pochylnia o długości
ponad 9 m musi być podzielona na
krótsze odcinki. Przed i za
pochylnią powinna znajdować się
przestrzeń
pozwalająca
na
swobodne manewrowanie wózkiem.
By
umożliwić osobie na wózku wjazd
do
budynku, szerokość drzwi po
otwarciu nie może być mniejsza niż
90 cm, natomiast wysokość progu nie
może przekraczać 2 cm. Jeżeli do
budynku prowadzą drzwi obrotowe,
obok powinny znajdować się drzwi
rozwierane lub rozsuwane, z których
będą mogły skorzystać osoby
z niepełnosprawnościami. Aby drzwi
wykonane
z przezroczystych
materiałów nie stanowiły zagrożenia
dla osób słabowidzących muszą być
odpowiednio oznaczone. Można to

uczynić poprzez umieszczenie na dwóch
poziomach (0,80-1,20 m oraz 1,40-1,70 m)
kontrastowych pasów o szerokości 10-15 cm.
Dobrze jest oznaczyć również framugę pasem
o szerokości 10 cm. Praktyka pokazuje, że
najlepiej widoczne są szklane powierzchnie,
gdzie framuga oznaczana jest innym kolorem
niż pasy na środku drzwi. Np. pasy na środku
oznaczamy kolorem żółtym, a framugę pasem
czerwonym.
Drzwi
z nieprzejrzystych
materiałów powinny kontrastować z tłem.
Efekt ten można osiągnąć poprzez
pomalowanie ich lub oznaczenie samej framugi.

Po wejściu do budynku
Jeżeli po wejściu do środka napotykamy schody to powinny one również posiadać pochylnie i
być oznaczone w sposób opisany powyżej. Przestrzenie pod schodami niższe niż 220 cm
muszą być zabezpieczone tak, by uniemożliwić wejście pod nie np. osobie z białą laską.
Aby dostać się na wysoki parter zamiast podjazdów często stosuje się podnośniki. Przy takim
rozwiązaniu należy zwrócić uwagę na to, by miały one odpowiednie rozmiary i udźwig –
nawet 300 kg, co umożliwia również przewóz wózków elektrycznych. Należy zadbać o to, by
osoba korzystająca z podnośnika miała swobodny dostęp do przycisków uruchamiających
urządzenie lub wzywających pomoc. Niestety w praktyce osoby odpowiedzialne za obsługę
tego typu urządzeń nie posiadają wiedzy jak je uruchamiać, a same urządzenia są często
w złym stanie technicznym.
Wewnątrz, możliwie blisko wejścia powinna znajdować się informacja, umieszczona tak, by
siedzący w niej pracownik miał widok na drzwi wejściowe. Powinien on posiadać
elementarną wiedzę z zakresu obsługi petenta z niepełnosprawnością i reagować stosownie do
sytuacji. Jeżeli pracownik zauważy, że do budynku weszła osoba niepełnosprawna (z białą
laską, na wózku, o kulach, która zachowuje się niepewnie, czegoś szuka, rozgląda się, stoi
w miejscu, powinien podejść i zapytać czy potrzebna jest pomoc. W przypadku, gdy petent
prosi o wsparcie inne niż udzielenie informacji (np. doprowadzenie do konkretnego miejsca,
pobranie numerka z maszyny, wypełnienie dokumentów) należy mu tego wsparcia udzielić.
Dobrze jeśli dany urząd zatrudnia pracownika przeszkolonego w zakresie obsługi petenta
z niepełnosprawnością. Wówczas pracownik informacji może się z nim skontaktować
i oddelegować go do pomocy osobie niepełnosprawnej, jednocześnie sam nie musi opuszczać
na dłużej stanowiska pracy. Taka sama sytuacja dotyczy osób niepełnosprawnych, które są
wstanie samodzielnie dotrzeć do okienka informacji.
Mogą one także potrzebować wsparcia przeszkolonego pracownika. Pamiętajmy, że mimo
całego szeregu udogodnień i dużej samodzielności osób niepełnosprawnych, są sytuacje,
w których niezastąpiona jest kompetentna pomoc drugiego człowieka. Ułatwieniem dla osób

niewidomych może być zastosowanie ścieżki dotykowej prowadzącej od drzwi wejściowych
do informacji.

W urzędzie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, które chcą samodzielnie poruszać się po budynku
powinny być jak najbardziej czytelne i zaspokajać różnorodne potrzeby.
Wewnętrzne korytarze muszą być na tyle szerokie, by mogła się po nich swobodnie
przemieszczać osoba na wózku inwalidzkim nawet takim o największych gabarytach. Stąd też
najmniejsza dopuszczalna szerokość ciągu komunikacyjnego to 120 cm, Z dopuszczalnymi
przewężeniami do 90 cm na odcinkach o długości nie większej niż 150 cm.
Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom niewidomym obiekty znajdujące się na korytarzach
powinny być umieszczane na jednej linii. Stoły, krzesła, tablice informacyjne nie mogą stać
na środku. Dobrze, jeśli ze ścian (na wysokości od 1 do 2,40 m) nie wystają zagrażające
elementy, jak gabloty czy kwietniki.
Swobodne przemieszczanie się między piętrami umożliwiają dźwigi osobowe. Aby mogły
z nich korzystać osoby na wózkach szerokość drzwi do kabiny nie może być mniejsza niż 100
cm. Minimalna wielkość kabiny powinna wynosić natomiast 110x140 cm. Na wysokości 90
cm powinny być umieszczone poręcze, a w kabinie o wymiarach mniejszych niż 150x150 cm
naprzeciwko wejścia powinno znajdować się lustro, które umożliwia osobie na wózku
sprawdzenie czy za jej plecami znajdują się ludzie i pozwala na bezpieczne opuszczenie
windy. Panele przyzywowe powinny być umieszczane na wysokości 80-120 cm, w odległości
nie mniejszej niż 50 cm od narożnika kabiny. Na przyciskach powinny znajdować się
oznaczenia w brajlu, a obok wypukłe oznaczenia w zwykłym druku. Tak oznaczony panel
będzie dostępny dla osób niewidomych również tych, które nie posługują się brajlem.
Przyciski nie mogą być sensorowe, ponieważ
nawet ich lekkie dotknięcie uruchamia windę, a to
powoduje, że nie mogą z nich korzystać osoby
czytające brajlem, czyli dotykiem.
Drzwi windy również powinny kontrastować
z tłem. Każda winda powinna podawać informacje
głosowe o otwieraniu i zamykaniu się drzwi oraz
numerze lub nazwie piętra.
W przypadku osób słabo widzących ważne jest
właściwe oświetlenie. Do oświetlania korytarzy,
dużych sal stosuje się na ogół światło jarzeniowe.
Znaki i napisy powinny znajdować się na
wysokości oczu (tj. na poziomie 1,4-1,7 m). Najbardziej czytelne są litery niebłyszczące,
kontrastujące dobrze z tłem, o prostym kroju, bez kursywy, bez ozdobników (Arial, Tahoma).

Wielkość czcionki zależna jest od odległości z jakiej będziemy czytać daną informację. Litery
czytane z 2 m powinny mieć wielkość 3.5cm – 7cm. Zaleca się by napisy i numery były
również wypukłe, co umożliwi ich odczytanie przez osoby nieznające brajla.
Napisy w brajlu powinny być wykonane na trwałym materiale (plastiku, metalu)
i umieszczane w sposób konsekwentny tzn. zawsze w tym samym miejscu, np. tuż nad
klamką.
Komunikaty znajdujące się na tablicach informacyjnych powinny być napisane możliwie
prostym językiem. Będą wówczas lepiej zrozumiałe dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i głuchych, dla których język polski jest językiem obcym.
Dla osób z dysfunkcją wzroku oraz starszych poważnym problemem mogą być automaty
kolejkowe, w których należy wziąć numerek, a następnie po jego wyświetleniu podejść do
odpowiedniego stanowiska. Mimo, że niektóre automaty informują głosowo, do którego
stanowiska należy podejść to osoba niewidoma lub słabowidząca ma poważny problem ze
zlokalizowaniem położenia stanowiska. W takiej sytuacji również potrzebna jest pomoc
przeszkolonego pracownika.

Na stanowisku
Stanowisko, przy którym będziemy obsługiwać osobę na wózku musi być umiejscowione tak,
by miała ona do niego swobodny dostęp. Przestrzeń prowadząca do stanowiska powinna być
odpowiednio szeroka i wolna od przeszkód utrudniających podjechanie i manewrowanie
wózkiem, a kontuar umieszczony na tyle nisko, by można było do niego sięgnąć. Miejsce,
w którym osoby słabowidzące będą wypełniać dokumenty powinno być dobrze oświetlone.
Zapewni to zamontowana na stanowisku dodatkowa lampka. Najlepiej z żarówką żarową,
która emituje jasne, punktowe, przyjazne dla oka światło. Lampka powinna posiadać tzw.
ściemniacz regulujący natężenie światła oraz ruchome ramie pozwalające ustawić kąt padania
światła w zależności od indywidualnych potrzeb.
Pamiętajmy, że osoby niepełnosprawne (poza sytuacją ubezwłasnowolnienia) mają prawo
decydować o sobie, a co za tym idzie mogą samodzielnie podpisywać się na dokumentach
urzędowych. Chcąc pomóc petentowi z dysfunkcją wzroku złożyć podpis wystarczy
naprowadzić jego rękę na określony punkt. W przypadku osób całkowicie niewidomych
pomocna może być tzw. ramka do podpisu – wycięte z kawałka tektury okienko, które
przykładamy w miejscu, gdzie należy złożyć podpis. Pomocna przy składaniu podpisu może
być też zwykła linijka.
Ważny problem stanowi niemożność samodzielnego wypełniania przez osoby
niepełnosprawne urzędowych druków. Problem ten może dotyczyć zarówno osób
niewidomych, które nie są w stanie same, ani odczytać dokumentu, ani go wypełnić, jak
i osób z niedowładem lub porażeniem kończyn, które nie są w stanie samodzielnie pisać.
W takiej sytuacji urzędnik powinien pomóc osobie niemogącej własnoręcznie wypełnić druku

we wpisaniu odpowiednich danych, a następnie odczytać te informacje w celu ich
zweryfikowania. Dopiero potem petent z niepełnosprawnością powinien podpisać formularz.
Można w urzędzie wyznaczyć przynajmniej jedną osobę, która będzie kimś w rodzaju męża
zaufania, pomagającego wypełniać dokumenty petentom z niepełnosprawnością. Pomocy
przy wypełnianiu druków potrzebują też często osoby głuche, niepełnosprawne intelektualnie
lub starsze, dla których urzędowe zwroty są niekiedy niezrozumiałe. Ułatwieniem dla osób,
które mają problemy z widzeniem mogą być formularze przygotowane w powiększonym
druku. Choćby już czcionka 16 pozwoli wielu osobom samodzielnie odczytać i wypełnić
dokument.
Miejsce, w którym będziemy obsługiwać osobę niedosłyszącą powinno być odpowiednio
wyciszone, bez pogłosu, tak by mogła ona łatwiej zrozumieć co do niej mówimy. Dobrym
rozwiązaniem jest pętla indukcyjna współpracująca z aparatem słuchowym słabosłyszącego
klienta. Pozwala ona na lepsze słyszenie oraz tłumi dźwięki słyszane z zewnątrz – na przykład
sali obsługi interesantów. Ważne, aby podczas rozmowy urzędnik miał dobrze oświetloną
twarz tak, by głuchy petent mógł czytać z ruchów jego warg, mówił wolno i wyraźnie, nie
odwracał się w trakcie mówienia plecami do niedosłyszącego petenta.
Najlepiej jeśli pracownik obsługujący petenta z niepełnosprawnością słuchową zna język
migowy lub urząd ma wykupioną usługę, w której za pomocą kamerki internetowej łączymy
się z tłumaczem języka migowego, który zdalnie tłumaczy nam, co mówi do nas migający
petent.
W sytuacji, gdy obsługujemy osobę niepełnosprawną, która przyszła do urzędu z opiekunem
pamiętajmy, by zwracać się bezpośrednio do niej, a nie do jej towarzysza. Okażemy w ten
sposób szacunek dla petenta z niepełnosprawnością.

Strony internetowe
Wielu niepełnosprawnych biegle posługuje się komputerem. Osoby niewidome wykorzystują
w tym celu czytnik ekranu lub program powiększający, a osoby z niepełnosprawnością
ruchową specjalne klawiatury, mysze lub interfejsy. Użytkownicy Ci mogą chcieć
samodzielnie wypełnić w domu formularz w wersji elektronicznej, następnie wydrukować go
i przynieść już wypełniony do urzędu. By to jednak zrobić nie wystarczy mieć odpowiedni
sprzęt czy oprogramowanie, ważne jest,
by wersje elektroniczne wymaganych
dokumentów zamieszczone były na
dostępnej stronie internetowej.
Dostępna strona www to taka, którą
można swobodnie obsłużyć z poziomu
klawiatury, bez użycia myszki. Powinny
się po niej bez przeszkód poruszać
zarówno
osoby
posługujące
się
wzrokiem, jak i te korzystające
z programów czytających. Zdjęcia na stronie powinny zawierać podpisy opisujące to, co się

na nich znajduje, dzięki temu będą dostępne również dla osób niewidomych. Tak samo
wszystkie odnośniki graficzne prowadzące do sekcji serwisu powinny być prawidłowo
opisane tekstem alternatywnym. Dla zwiększenia czytelności strony umieszczane na niej
teksty należy dzielić na akapity i zwrócić uwagę na to, by nie były wyjustowane do prawej
strony.
Ponadto wszystkie tytuły stron i podstron muszą mieć sens czyli wskazywać jasno jakie
informacje zostały na niej umieszczone, a każda podstrona powinna mieć nagłówki
pozwalające lepiej zrozumieć jej strukturę. Dostępna strona to również taka, która zawiera
odpowiedni kontrast tekstu do tła. Przydatna jest także możliwość powiększania czcionki.

