ZARZĄDZENIE NR 154/2021
WÓJTA GMINY CHOJNICE
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo Urzędu
Gminy w Chojnicach”

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 848)

zarządzam, co następuje:
§1

Wprowadza się „Instrukcję tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo Urzędu Gminy
w Chojnicach”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Dyrektorom Wydziałów
Urzędu Gminy w Chojnicach.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wó j
dr inż. Zbigniew

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848),
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
należy zamieszczać dokumenty zgodnie ze standardem WCAG 2.1 (Web Content Accessibility
Guidelines) na poziomie AA.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 154/2021
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INSTRUKGA TWORZENIA DOKUMENTÓW
DOSTĘPNYCH CYFROWO
URZĘDU GMINY W CHOJNICACH

Sierpień 2021

Wprowadzenie
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 848), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej należy zamieszczać dokumenty zgodnie ze standardem WCAG 2.1 (Web
Content Accessibility Guidelines) na poziomie AA, aby każdy użytkownik mógł zapoznać się
z jego treścią.
Standard WCAG 2.1 to zestaw wytycznych określających sposób przygotowania treści
zamieszczanych w Internecie, a więc również dokumentów, np. w formie do pobrania. Takie
dokumenty będą bardziej użyteczne dia wszystkich czyteiników, jednak na ich dostępności
najbardziej skorzystają osoby z różnymi ograniczeniami.
Dokument
z

różnych

tekstowy

elementów:

przygotowywany

akapitów,

list,

w

śródtytułów,

edytorze
tabel,

Word

składa

rysunków,

się

przypisów

i innych obiektów. Do ich tworzenia zawsze używaj wbudowanych narzędzi, które są
przeznaczone do tworzenia danych elementów. Oznacza to, że trzeba stosować style,
zamiast ręcznego formatowania.

Style w edytorze Word

są

nośnikami

informacji

o strukturze, co jest niezwykie istotne, szczególnie dla osób niewidomych korzystających
z dokumentu. Stosowanie stylów pozwala także na generowanie poprawnych spisów treści,
wykazów obiektów itp. Edytor Word ma wbudowane narzędzie „inspektor dostępności",
które sprawdza część wymagań dostępności. Znajdziesz go w inspektorze dokumentu pod
nazwą „Sprawdź ułatwienia dostępu" - Plik - Informacje - Wyszukaj problemy - Sprawdź
ułatwienia dostępu.
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Akapity/ paragrafy
1.

Używaj czcionki o minimalnym rozmiarze 11 pkt.

2. Używaj czcionek bezszeryfowych: Arial, Helvetica, Calibri, Sans serif itd. Nie używaj
czcionek szeryfowych do głównego tekstu, np. Times New Roman.
3. Zapewnij widoczne światło pomiędzy akapitami / paragrafami tekstu.
4. Nie

używaj

pustych

akapitów / paragrafów (pustych

linii

SHIFT +

ENTER)

w celu zapewnienia odstępów pionowych. Zapewnij Je poprzez funkcję Ustawienia
akapitu we wstążce Narzędzia główne w zestawie opcji Odstępy (Przed i Po).
5. Zapewnij odpowiednią interlinię. Może być to opcja domyślna po utworzeniu nowego
dokumentu. Zaleca się ustawienie Interlinii Jako Wielokrotne o wartości 1,5.
6. Puste paragrafy możesz podejrzeć włączając narzędzie Pokaż wszystko dostępne we
wstążce Narzędzia główne.
7. Nie używaj kursywy dla całych akapitów / paragrafów.
8. Nie używaj podkreśleń w celu wyróżnienia treści. Najlepiej zastosuj pogrubienie lub
zmień rozmiar tekstu.

Nagłówki / śródtytuły
1. Zapewnij strukturę nagtówków/śródtytułów w dokumencie. Używaj wbudowanych
stylów Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd. dostępnych we wstążce Narzędzia główne
w sekcji Style. Zwyczajowo przyjęto, że Nagłówek 1 jest tożsamy z tytułem
dokumentu.
2.

Ilość użytych nagłówków zależy od struktury i ilości treści dokumentu, np.:

Tytuł dokumentu (Nagłówek 1)
Wstęp (Nagłówek 2)
Rozdział 1 (Nagłówek 2)
Pierwszy śródtytuł rozdziału 1 (Nagłówek 3)
Drugi śródtytuł rozdziału 1 (Nagłówek 3)
Śródtytuł o mniejszej ważności (Nagłówek 4)
Rozdział 2 (Nagłówek 2)

3. Staraj się zapewnić jakąkolwiek treść pomiędzy nagłówkami.
4.

Użyte nagłówki w dokumencie można podejrzeć w panelu Okienko nawigacji
możliwego do włączenia we wstążce Widok (po zaznaczeniu pozycji Nagłówki).
Wszystkie nagłówki pustej treści widoczne w panelu Okienko nawigacji należy
usunąć.

Treść alternatywna ilustracji, zdjęć
1. Zapewnij treść alternatywną dla umieszczanych wszelkich informacji, zdjęć, które
przenoszą znaczenie np. logo. Jeśli używasz jedynie obrazków dekoracyjnych
zapewnienie treści alternatywnej nie jest wskazane. Kursorem najeżdżamy na zdjęcie
- Prawy przycisk myszy - Formatuj obraz - Tekst alternatywny, gdzie dodajemy
tytuł i opis.
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Doskonała

baza zdjęć z

przykładowymi

opisami alternatywnymi i długimi opisami

umieszczona jest na stronie internetowej Akceslab.pl.
Należy pamiętać, że tekst opisu alternatywnego nie powinien zaczynać się od słów: "Zdjęcie
przedstawia ", "Na obrazku widać...", "Obraz przedstawiający

Należy pamiętać, że czytnik

ekranu informuje, że czyta opis alternatywny grafiki, nie ma potrzeby powtarzania tej
informacji.
2. Jeśli zamieszczasz jakiekolwiek obrazki w dokumencie zapisz dokument w formacie
DOC lub DOCX.

Punktory i numerowanie / listy elementów
1.

Używaj funkcji opcji Punktory i Numerowanie dostępnych w sekcji Akapit we
wstążce Narzędzia główne.

2. W przypadku zagnieżdżania

list, zwracaj uwagę na odpowiedni poziom

list

wypunktowanych i numerowanych za pomocą narzędzi Lista wielopoziomowa
dostępnych w sekcji Akapit we wstążce Narzędzia główne.

Np.
1.1.1. Punkt 1
1.1.2. Punkt 2

1.1.2.1.
1.1.2.2.

Podpunkt 2.1
Podpunkt 2.2

3. Zapewnij odstępy pomiędzy elementami list podobnie jak w przypadku Akapitów tekstu.
4. Nie zamieszczaj pseudo list elementów np. rozpoczynając wiersze od znaku

Tabele
1. Oznacz wiersz komórek nagłówkowych dla kolumn każdej tabeli jaką umieszczasz
w dokumencie. Zaznacz wiersz lub wiersze z komórkami nagłówkowymi i wybierz
z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy lub klawisz Menu) opcję Właściwości
tabeli, a następnie zakładkę Wiersz. Tutaj zaznacz opcję Powtórz jako wiersz
nagłówka na początku każdej strony.
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2. Staraj się zapewnić tabele regularne - zapewnij taką samą ilość komórek w każdym
wierszu tabeli.
3. w przypadku dużej ilości kolumn możesz użyć czcionki o mniejszym rozmiarze niż
zalecany 11 pkt.
4. Nie scalaj komórek nagłówkowych tabel.

Nagłówek, część centralna i stopka dokumentu
1.

Pamiętaj, że treści zamieszczone w nagłówku lub stopce dokumentu nie będą
przetwarzane przez technologie asystujące po zapisie dokumentu do formatu PDF.

2.

Nie umieszczaj hiperłączy w nagłówkach lub stopkach dokumentu.

3. Jeżeli

chcesz

zamieścić

ważne

informacje

(np.

dane

teleadresowe)

w nagłówku lub stopce dokumentu podziel dokument przynajmniej na dwie sekcje Układ strony - sekcja Ustawienia strony - Znaki podziału, a następnie kliknij typ
podziału sekcji, który chcesz dodać.
4.

Numerację stron zawsze zamieszczaj w nagłówku lub stopce dokumentu.

Hiperłącza / linki
1.

Każde hiperłącze / link musi mieć zrozumiałą treść. Nie używaj hiperłączy dla treści,
które mało znaczą np. tutaj, tu, więcej, czytaj więcej itd.

2.

Nie używaj hiperłączy / linków dla treści zawierających niezrozumiałe adresy stron
np. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kfhhsdhjhkihg.

3. Wszystkie hiperłącza / linki w dokumencie muszą posiadać podkreślenie.

Użycie koloru
1.

Nie używaj jedynie koloru w celu wyróżnienia treści.

2. Jeżeli używasz kolorów dla treści, koniecznie sprawdź jej odpowiedni kontrast w
stosunku

do tła,

na

którym

została

umieszczona. Zaleca się wykorzystanie

darmowego i prostego w obsłudze programu Colour Contrast Analyser (CCA).

Tytuł dokumentu
Wpisz tytuł dokumentu w menu Plik, w zakładce Informacje, w sekcji Właściwości, Pokaż
panel dokumentu i w polu Tytuł.
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Zapis do formatu PDF
Podczas zapisu z formatu DOC do formatu PDF sprawdź w oknio Opcje, czy zaznaczyłeś
pozycję Utwórz zakładki przy użyciu: Nagłówki, Właściwości dokumentu oraz Tagi struktury
dokumentu dla ułatwień dostępu.
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Skany I wzory
Zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wynika jednoznacznie, że wszystkie dokumenty
publikowane przez podmiot publiczny po 23 września 2018 r. muszą być dostępne
cyfrowo. Dotyczy to także wszystkich wcześniej opublikowanych dokumentów, które służą
lub odnoszą się do bieżącej działalności podmiotu. Panuje dość powszechne przekonanie, że
w niektórych sytuacjach trzeba opublikować skan będący obrazem wydrukowanego
dokumentu. Tymczasem pieczątki i odręczne podpisy nie są wymagane prawnie w
dokumentach publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych. Na
dodatek tak przygotowany dokument jest niedostępny cyfrowo. W efekcie tego m.in. osoby
z niepełnosprawnościami nie są w stanie z niego skorzystać, bądź sprawia im to poważne
problemy. Już sam fakt, że dokument (w dowolnym formacie) jest publikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej oznacza, że opublikował go podmiot publiczny. Jest to zatem
automatycznie dokument urzędowy. W razie wątpliwości co do tego rozwiązania można
dodatkowo opublikować skan z informacją, że jest to skan dokumentu odwzorowujący
dokument oryginalny.
W przypadku, kiedy od innych podmiotów otrzymamy prośbę o zamieszczenie na
stronie informacji, które są wykonane w formie skanu należy poprosić podmiot o wersję
dostępną np. Word i samemu przygotować dokument do publikacji. Jeśli to nie jest możliwe,
to należy opublikować taki dokument z tekstem alternatywnym opisującym zawartość
dokumentu.
Podmioty

publiczne

nie

mają

prawnego

obowiązku

publikowania

skanów.

Dostępność cyfrowa dokumentów jest dużo ważniejsza i obowiązkowa, w przeciwieństwie
do pieczątek i odręcznych podpisów.

