
PROCEDURA ZAMIESZCZANIA INFORMACJI NA STRONACH INTERNETOWYCH

I POSTANOWIENIA OG6INE

1. Procedura okre6la zasady zamieszczania informacji na stronach internetowych Urzqdu

Miejskiego w Bialymstoku.

2. Celem procedury jest wdro2enie zasad opartych na WCAG 2.1 podczas zamieszczania

informacji na stronach internetowych, zgodnie z Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostqpnoSci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot6w

publicznych, Ustawa z dnia 6 wrzeinia 2001 roku o dostqpie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2OL9 r. poz. 7429 ze zm.l oraz Konwencjq Praw Os6b N iepetnosprawnych

Organizacji Narod6w Zjednoczonych.

3. Procedura zostanie zamieszczona, w formie dostqpnego dokumentu na stronie

www.bip.bialvstok.ol w zakladce Dostqpno(i oraz wewnQtrznej stronie internetowej

Urzqdu INTRANET w zakladce PORADNIK PRACOWNIKA.

II ZAMIESZCZANIE INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. Procedura dotyczy zar6wno sposobu edytowania, eksportowania i zamieszczania

dokument6w w sieci jak ifunkcjonowania stron www.

2. Nie naleiy justowai tekstu na stronie. Tekst naleiy wyr6wnai do lewej strony. W

trakcie powiqkszan ia/zmniejszania liter na stronie pojawiaja siq n ieproporcjonalnie

du2e 5wiatla (spacje).

3, Zaleca siQ stosowanie latwe w czytaniu czcionki bezszeryfowe np. Verdana, Arial czy

Tahoma i unikanie kroj6w czcionki, kt6re majq cyfry tak zaprojektowane by nie

odr62nialy sie od czcionki, np. czcionki z szeryfami to Times New Roman, Georgia a

bezszeryfowe to Verdana, Arial, Tahoma oraz kr6j czcionki z cyframi arabskimi to

Calibri 1234567890, Georgia 723456189O.

4. Powinno siq unikad stosowania podkreSlania tekstu, ktdry nie jest hiperlqczem.

Wyr62nienie przez podkredlenia w tekicie ciqglym sugeruje, ie mamy do czynienia

z linkiem do kolejnej podstrony.

5. Odpowiedni kontrast liter do tla: miqdzy ttem a du2ym tekstem (wiqkszym nii 75O%

wielkoici podstawowej tekstu na stronie) wsp6lczynnik kontrastu powinien wynosii

co najmniej 3:1, a w przypadku mafego tekstu co najmniej 4,5:1. Wsp6lczynnik

kontrastu mo2na zbadai z uZyciem dostqpnych narzqdzi, np. Contrast Colour Analyzer.

6. Naleiy unikai zamieszczania napis6w na zdjqciu lub grafice, zwlaszcza gdy zawiera ona

sporq ilodi element6w.

7. Kazda grafika powinna byi opatrzona tekstem alternatywnym, opisujqcym zawartoid,

tre56, kontekst. Tekst powinien byi pozbawionym skomplikowanych struktur

gramatycznych.

8. W mediach spotecznodciowych dopuszczalne jest, by w tekstach dodawad zwiqzty opis

na kofcu postu w nawiasach kwadratowych. Mo2na r6wnie dobrze przed tekstem

alternatywnym umie6cid hashtag #opisujemy.

9. Nale2y pamiqtai o tym, by nie nadawai dw6ch takich samych tekst6w alternatywnych

znajdujqcym siq obok siebie grafikom, buttonom lub odsylaczom obrazkowym. By
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unikna6 redundancji, czyli nadmiarowoici, nie dubluje siq nazwy linku do tekstu
alternatywnego.

10. Na stronie poprawnie powinno dzialai powiqkszanie/zm n iejszan ie tekstu przez uiycie
skr6tu klawiaturowego ctrl+/ctrl-.

11. Przy powiqkszaniu strony do 200% nie powinno byi utraty tre5ci i funkcjonalnoSci na

stronie tak by u2ytkownik strony nie musial przewijai strony w poziomie na prawo lub

lewo.

12. Rekomendowane jest wylqczenie wszelkich animacji wywolujqcych interakcje
uzytkownika, chyba 2e animacja ma istotne znaczenie dla funkcjonalno6ci lub

przekazywania informacji. Raz wySwietlona strona bez ingerencji uZytkownika

powinna byd przez caly czas czytania statyczna i nieruchoma. Dopuszczalne jest

ustawianie czasu animacji tak, by byl nie mniejszy ni2 6 sekund pomiqdzy slajdami,

wolny przeplyw zdjqi, ograniczenie tekstu na bannerach do 5-10 st6w w wyralnej,
du2ej, bezszeryfowej czcionce.

13. Deklarowany jqzyk w ka2dym elemencie strony powinien byi jako jqzyk polski.

14. By ulatwii nawigacjq, istotne elementy strony powinny byi przyporzqdkowane pod

nagt6wki h1, h2, h3 etc.

15. Strona powinna byd mo2liwa do obslu2enia wylqcznie przy pomocy klawiatury, bez

u2ycia myszki lub innych zewnqtrznych urzqdzeri nawigacyjnych. Ramka fokus powinna

byi wyralna i kontrastowa w stosunku do tla.

16. Ka2da strona powinna zawiera6 mapq strony oraz wyszukiwarkq.

tT.Zamieszczone treici powinny byi dostqpne r6wnie2 na podstronie z wersjq ETR (Easy

to read) latwq do czytania izrozumienia. Zrozumialo6i tekstu mo2na sprawdzii przy

uiyciu narzqdzi Jasnopis (www.jasnopis.pl, maksymalnie 3600 znak6w) i Logios

(www.losios.dev, maksymalnie 3000 znak6w).

18. Zagnie2d2anie plik6w PDF: Eksportowany plik PDF z edytora tekstu powinien byi
otagowany oraz zgodny ze standardem lSO. Generowanie plik6w PDF zawsze powinno

odbywai siQ za pomoca opcji ,,ZAPISZ JAKO PDF", nigdy jako "DRUKUJ JAKO PDF". Jesli

plik PDF jest skanem, nale2y zadbai o alternatywe przeszukiwanej warstwy tekstowej.

19. lstotne jest wta6ciwe opisywanie zamieszczonego na stronie pliku pdf lub doc z

podaniem moiliwie kr6tkiej itreSciwej nazwy pliku, oznaczenie formatu pliku ijego
wielkoici.

20. Zakladki strony powinny zawierai kr6tki tekst, wskazuj4cy na jakiej podstronie siq

znajdujemy, np.,,Stawiski.pl Plac6wki oiwiatowe".
21. W przypadku treici, kt6re majq byi dostqpne dla os6b z dysfunkcjq narzqdu sluchu

rekomendowanym standardem jest, by od razu po klikniqciu w ikonkq przekre6lonego

ucha, u2ytkownik byl przekierowany do wyboru film6w z tlumaczem PJM, a nie do

nastqpnego tekstu ani formularza zgloszeniowego. Otwieranie siQ podstrony z tekstem

Swiadczy o niezrozumieniu kluczowej kwestii - jqzyk polski jest dla wiqkszodci os6b

Gtuchych jqzykiem obcym. Dobra praktykq jest nagranie i zagnie2d2enie filmu (lub

chocia2 podanie linku do youtube), gdzie Tlumacz PJM przedstawia najwa2niejsze
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kwestie, spos6b kontaktu z pracownikiem gminy lub Scie2kq zalatwiania spraw

zwiqzanych z np. pomocE socjalna.

22. U g6ry strony powinno znajdowai siq menu z piktogramami dostgpnosci, takimijak np.

powiqkszanie tekstu, wysoki kontrast (tryb i6lto-czarno, czarno-26tty). Rekomenduje

slQ zastosowanie uniwersalnych piktogram6w (symboli) dostqpno6ci, kt6re sq znane

w Srodowisku os6b slabowidzqcych oraz z dysfunkcjq narzqdu stuchu.
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III POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do zamieszczania informacji na stronie

internetowej zgodnie ze Miqdzynarodowym standardem dostqpnoSci stron

internetowych dla os6b z n iepelnosp rawnoSciami, standardami WCAG 2.1, Ustawq

dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostqpno(ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiot6w publicznych, Ustawq z dnia 6 wrze6nia 2001 roku o dostqpie do

informacji publicznej (Dz. U. z 2O!9 r. poz. L429 ze zm.l oraz Konwencjq Praw Os6b

Niepelnosprawnych Organizacji Narod6w Zjednoczonych.

2. Niezaleinie od zapis6w procedury ka2dy pracownik Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku

jest zobowiqzany udostqpnii treici, kt6re okazalyby siq niedostgpne osobie ze

szczeg6lnymi potrzebami poprzez np. odczytanie tekstu lub zapewnienie uslugi

tlumacza PJM.
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