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NII EUROPEJSKIEJ FROWEMU 
WYKLUCZENIU

Streszczenie

Unia Europejska od lat w ramach swojej strategii budowania e-
e-

ni o-
ublicznych do standardów 

WAI (ang. Web Accessibility Initiative jest zaprezentowanie podsta-

wykluczeniu cyfrowemu oraz sprawdzenie stopnia 

nosprawnych (PFRON).
wykluczenie cyfrowe, Unia Europejska, standardy WAI.

Wprowadzenie

Rozwój technologii komunikacyjno-
fer o-

rozwojowi technologii, potencjalnie pozytywny zarówno na wzrost 
,

ncje, y-

1
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l-

d-
e-

blicz-
nych do standardów WAI (ang. Web Accessibility Initiative). 

o-

1. Wykluczenie cyfrowe

lna dotyczy 

niematerialna – wiedzy, motywacji i potrzeb realizowanyc
(Bednarczyk 2014).

dystrybucji zasobów, zarówno materialnych, o-
(Dijk 2010). Dijk (2010) o-

– motywacja do korzystania z nowych mediów jako 
podst

,
– ci skorzystania z kompute-

o-
,
– nia,

–

frowym wymagane jest 

, jak i podmiotów admini-
2012):

a-
cja,

a-
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zapewnienie/zdobycie kwali e korzystanie 
z ICT,
motywowanie potencjalnych odbiorców do korzystania z nowych techno-
logii. 

przedstawione unijne zalecenia e-
blu krajowym i lokalnym przez podmioty administracji publicznej. 

2.

w Eur

kumenty przed-
stawiono w tabeli 1).

Tabela 1

–

Rok Dokument Wykluczenia cyfrowe
1993

i Zatrudnienia”
1994

informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej” 
(tzw. Raport Bangemanna)

Wskazane

1996 „Living & Working in the 
Information Society – People First”

Wskazanie

1999 Inicjatywa „e-Europa – a-
cyjne dla wszystkich”

Planowane p

2000 „e-Europe 2002 – An Information 
Society for All”

Planowane p

2001 Plan „e-Europe+2003 –

w Europie”

Planowane p

2002 „e-Europe 2005eEurope 2005 –
An Information Society for All – Action Plan”

Planowane p

2005 Inicjatywa „i2010 –
Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Planowane p

W ramach realizacji celów Strategii Europa 2020
2010 Europejska agenda cyfrowa Planowane p

opracowane na podstawie ( mitetu Integracji Europejskiej 2009).



62

Jak wynika z zaprezentowanych w tabeli 1 informacji, Unia Europejska bar-

ele inicja-

– PIAPs), 

pozwal r-
ning – LLL, e-learning) – j-

dwóch aspektach: motywacyjn

(e-administracja, e-
cych budowaniu zaufania do sieci (regulacje d

Bardzo szybko zwrócono uw na to,
e-

ni y-

d-
ku osó uczestnic-

, e-

(Batorski i in. 2012).

sposobu na 
o-

y -Europa 2002 (Komisja 
Europejska 2000). da Cyfrowa zawiera 
podpunkt 2.6., o-

Szczegól

elektroniczn nosprawnych (Komisja Europejska 2010). 
owane przez 

zgodnie z z 12 kwietnia 2012 r.: „w systemie 
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zasobów info
.

3. Standardy WAI

World Wide Web Consortium e-
niem standardów tworzenia i

st Web Accessibility Initiative (WAI), 
o-

wników (takich jak osoby 
,

smartfony) (W3C 2015)

Guidelines –
, w 2008 r. Wersja 2.0 WCAG jest bardziej szcze-

a-
chowuje ustalony w poprzedniej

). Oryginalne 
(W3C 1999):

priorytet pierwszy – j-

priorytet drugi –
najmniej jednej grupie (AA),
priorytet trzeci – ej jednej z 

2.0.
o-

dowej normy ISO/IEC 40500:2012 (ISO, 2012). W Polsce 

i Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).
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Tabela 2

Zasada Wymaganie
1. Percepcja – informacje 
oraz komponenty interfejsu 

sposób.

1.1. Tekst alternatywny – zapewnij tekst alternatywny dla 
,

e’a, mowa, sym-

1.2. – e-

1.3. – e-

utraty informacji czy struktury.
1.4. –

2. – kom-
ponenty t-
kownika oraz nawigacja 

2.1. –

2.2. – zapewnij 

2.3. Ataki padaczki –

2.4. Nawigacja – w-
nikowi w nawigacji, 
aktualnie znajduje.

3. –

e.

3.1. –
3.2. – twórz strony internetowe tak, aby 

3.3. Pomoc przy wprowadzaniu danych – w-

4. –

interpretowana przez wielu 
w-

4.1. –

na podstawie: Rozpo r. oraz
(Fundacja Widzialni 2015).

4. Dostosowanie polskich stron instytucji publicznych do standardów WAI

e-
(PFRON 2015).
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2 do analizy wyko-
a-

ch etapów (Mrochen i in. 2013):

sprawdzanie zg ,
– metoda problemowa.

w kroki y-

W3C Markup Validation Service (W3C, 2013) pozwala na sprawdzenie 
ci dokumentu HTML ze standardami HTML lub XHTML,

CSS Validation Service (W3C, 2009) o-

z-

y-

z WCAG 2.0 przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

–

1* 2* Pozycja w WCGA 2.0
1. 1.1. 1.1.1. Elementy graficzne (typu <img>) w-

1.2. 1.2.1. N/D – N/D
1.2.2. N/D – N/D
1.2.3. N/D – N/D

1.3. wymaganiami doty-
w-

t-
– zrozumienie jej 

z zastrze-
iami

a-

1.4. a-
dzaniu kontrastu

2

do archaicznego kodu strony (XHTML 1.0 Transitional).
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1.4.3. Kontrast jest zachowany dla tekstu strony; zastosowane 
o-

strony, prow

elementów 

Nie spe
nia

1.4.5. Nie zachodzi – a-
cjami

2. 2.1. 

(atrybut onclick i podobne); istnieje dodatkowe, ukryte menu dla 

e jest szczególnie intuicyjne

z zastrze-

2.2. u-

klawiatury)
2.2.2. Strona nie zawiera elementów o takim charakterze

2.3. 

2.4. a-

przemiesz-
z zastrze-

2.4.5. Obok standardowej nawigacji istnieje wyszukiwarka i mapa 
serwisu

a-

3. 3.1. xml:lang, jak i lang
N/D

3.2. 
o-
z-

3.2.2. Mechanizmów takich nie stwierdzono

n-
tów
3.2.4. Strona, jako prosta wizualnie, prezentuje dane w sposób 
jednolity

3.3. 3.3.1. 



Joanna Kos- 67

3.3.3. 
-mail w formularzu 

rejestracyjnym)
z zastrze-

3.3.4. Brak mechanizmów o takim charakterze – w celu wykonania N/D

4. 4.1. 

CSS jest zgodny ze standardem w najnowszej wersji

do plików, o czytelnie oznaczonym charakterze; nie stwierdzono 

, o tych samych nume-
rach, zaprezentowanych w tabeli 2

(Mrochen i in. 2013) oraz http://www.
pfron.org.pl/ –7.07.2015).

o-
(PFRON 2015). Nie-

zdecyd
– Widzialni ak-

tualnie tylko 12,8

2015).  

Podsumowanie

a-
cja internetowa mo d-

a-

e-
-administracja, 

e-zdrowie). Dostosowanie stron internetowych instytucji publicznych do standar-
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w-
d-

wiedza
do grupy docelowej szczeg o-

t-
ki w kwestii dostosowania stron polskich instytucji 
wymogów, jednak, , wsk
w u ostatnich dwóch lat. Niemniej

ro-
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EUROPEAN UNION ACTIONS AGAINST DIGITAL EXCLUSION. 
CASE OF WEB ACCESSIBILITY 

Summary

European Union has been paying attention to the issue of digital exclusion for 
years; that attention is noticeable in strategies of building an European information 
society. Special care was taken in regard to disabled people. One of the activities with 
intent of reduction digital exclusion in aforementioned group is a requirement for public 
institution WWW sited to be adapted to WAI (Web Accessibility Initiative) standards. 

Keywords: digital exclusion, European Union, WAI standards.
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