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ZARZĄDZENIE NR 52/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z 

dnia 27 października 2021 roku 

w sprawie: wprowadzenia „Procedury tworzenia dostępnych dokumentów” 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2021r. poz. 1372) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 848) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1.Ustala się, że wszystkie dokumenty tworzone przez pracowników Urzędu Gminy w 

Kawęczynie w tym te podlegające publikacji na stronach internetowych, które są 

administrowane i prowadzone przez Gminę Kawęczyn mają być opracowywane 

zgodnie z: 

▪ procedurą tworzenia dostępnych dokumentów,  

▪ z zasadami WCAG 2.1. na poziomie AA.  

2. Procedurę tworzenia dostępnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie. 

§ 3 

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności 

oraz Sekretarzowi gminy Kawęczyn. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr.1 do Zarządzenia Nr 52/2021 

Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 października 2021 r. 

 

Procedura tworzenia dostępnych dokumentów 

 

1. Czcionka: 

2. Stosujemy czcionkę bezszyfrową Tahoma bez cieni o wielkości minimum 12 

pkt.  

3. Akapity 

- Dzielimy tekst na krótkie akapity, stanowiące sensowną całość. 

- odstępy między akapitami (interilinia1,5 akapit 12) 

- Część artykułu to akapit. Jeżeli kilka akapitów tworzy logiczną całość i zawiera 

jedną myśl, to oznaczamy go za pomocą nagłówka. 

- Akapit powinien składać się z minimum 1 zdania. 

- Nie justuj tekstu na stronie, tekst powinien być wyrównane do lewej strony. 

- Nie powtarzaj spacji i nowych pustych akapitów (aby odsunąć elementy). 

Niezależnie od sposobu oznaczania akapitu - należy to robić za pomocą stylów, a nie 

dodawania znaku tabulatora lub pustego wiersza. 

4. Tytuł strony / artykułu 

Każda strona/ dokument powinna mieć swój unikalny i zrozumiały tytuł. 

Przykład: 

- Sprawozdanie z działalności za rok 2014 

5. Znaczniki formatujące (pogrubienie, kursywa, podkreślenie itp.) 

Nie stosujemy kursywy i podkreśleń, wersalików i kapitalek. Podkreślenia stosowane 

są wyłącznie dla linków, hiperłączy.  
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6. Pola tekstowe. 

Nie stosujemy pól tekstowych 

7. Tabele 

Do tworzenia tabel w dokumencie stosujemy oferowane przez edytor narzędzia. W 

żadnym wypadku nie formatuj danych za pomocą spacji, tabulatorów i znaków końca 

linii. 

Dodajemy nazwę tabeli za pomocą wbudowanego narzędzia. 

Unikamy tworzenia skomplikowanych tabel, w tym z łączonymi komórkami, pustymi 

wierszami, kolumnami lub komórkami.  

Jeżeli w tabeli pierwszy wiersz zawiera nagłówki dla danych poniżej, zaznaczamy go 

jako nagłówkowy.  

Tabele powinny mieć swój tytuł, a kolumny i wiersze powinny być opisane jako 

nagłówki tabelkowe. Określamy typ komórki np. „nagłówek” lub „dane”. 

Tabeli używamy tylko w sytuacji, gdy chcemy przedstawić porównywalne dane, a nie 

kompozycję graficzną. 

8. Listy wypunktowań/numeryczne 

Do wypunktowania używamy zawsze list wypunktowań lub list numerycznych. 

Nigdy nie tworzymy list jednoelementowych. 

9. Nagłówki 

Nagłówki tworzą logiczną strukturę artykułu, tworzą spis treści artykułu. 

Podczas przygotowywania treści, stosujemy odpowiednią hierarchię nagłówków. 

Treść nagłówków powinna być maksymalnie zrozumiała.  

Do podstawowego podziału testu na części używamy nagłówków drugiego poziomu, 

czyli stylu Nagłówek 2. Jeżeli daną część dzielimy na jeszcze mniejsze fragmenty, 

używamy nagłówka poziomu trzeciego, czyli stylu Nagłówek 3. 

10. Linki 
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Wszystkie elementy aktywne, takie jak linki, muszą być odpowiednio opisane z 

określeniem swojego celu bezpośrednio z linkowanego tekstu, bez względu na to, w 

jakim kontekście zostały użyte.  

Nie stosujemy podlinkowywania słów typu: „więcej informacji TU”, „więcej”. Dla 

linków wewnętrznych nie ustawiamy linku docelowego jako „nowe okno” 

Poprawnie: 

„Więcej informacji na temat warunków technicznych dla deklaracji  

dostępności na stronie mc.gov.pl” 

Niepoprawnie 

„Więcej informacji tutaj” lub „kliknij tutaj” 

11. Obrazki 

 

Do grafiki na przykład zdjęć, rycin, wykresów, diagramów które niosą w sobie 

informacje dla czytelnika, dodajemy alternatywny opis. 

 

12. Załączniki 

Każdy z dodawanych do tekstu załączników powinien być opisany. 

SWZ”, „Załącznik numer 1 do umowy – Wykaz osób”, „Regulamin  

konkursu” itp. 

13. Skanowane pliki PDF umieszczanych na stronie 

Nie wolno zamieszczać skanów dokumentów (ale są wyjątki) 

Jeśli zamieszczenie skanu dokumentu jest konieczne, do dyspozycji użytkownika 

powinna być także wersja tekstowa dokumentu PDF. 

 

14. Język dokumentu  
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Przekazywane informacje powinny być łatwe w odbiorze i zrozumiałe dla większości 

odbiorców. W tym celu, treść dokumentu należy przygotować z użyciem jak 

najprostszego języka, według zasad prostego języka. 

Stosuj następujące zasady prostego języka: 

• Myśl o odbiorcy, przyjmij jego perspektywę. 

• Pisz do ludzi, często używaj form osobowych. Do odbiorcy zwracaj się 

bezpośrednio i pisz o swojej instytucji „my”. 

• Na początku napisz o tym, co najważniejsze. 

• Ułóż wypowiedź w logicznym porządku. 

• Używaj nagłówków, które uporządkują strukturę tekstu i pozwolą odbiorcy 

szybko zorientować się, w której jest sekcji i czego ona dotyczy. 

• Stosuj listy (wyliczenia) i twórz tabele. 

• Twórz krótkie zdania – do 15-20 wyrazów. 

• Unikaj wielosłowia. Pisz zwięźle, rzeczowo i na temat. 

• Stosuj naturalny szyk zdania. W języku polskim jest to rzeczownik, a dopiero 

potem czasownik. Unikaj wtrąceń. 

• Zadbaj o to, by w tekście było więcej czasowników niż rzeczowników. 

Czasowniki ożywiają przekaz, nadają kierunek działaniom i pokazują, kto za 

nimi stoi. 

• Unikaj strony biernej. Unikaj konstrukcji typu: być lub zostać + imiesłowów 

przymiotnikowy. 

• Unikaj imiesłowów, które kończą się na –ąc lub –ący, -ąca, -ące. 

• Unikaj rzeczowników odczasownikowych. To te, które kończą się na –anie, -

enie, -cie. Łączą się z nimi zwroty: w razie (…), z powodu (…), na skutek (…), 

w celu (…), dlatego staraj się ich nie używać. 

• Unikaj nieosobowych form czasownika. To te, które kończą się na –no, -to. 

• Używaj języka z rozwagą. Wybieraj krótsze i prostsze słowa, nie te 

rozbudowane, wielosylabowe, obcobrzmiące. 

• Używaj słów dobrze znanych, które brzmią swojsko. Unikaj przesady, patosu i 

podniosłego stylu. 

• Wybieraj słowa o konkretnym znaczeniu, nie rzeczowniki abstrakcyjne. 
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• Unikaj żargonu prawnego, technicznego, specjalistycznego słownictwa. Jeśli 

wprowadzasz trudne terminy, wyjaśnij je. 

• Staraj się napisać własnymi słowami np. o tym, dlaczego, na jakiej podstawie 

działasz, co z tych działań wynika dla odbiorcy komunikatu itp., tak aby 

zrozumiał twój przekaz i aby ten przekaz był dla odbiorcy użyteczny. 

• Podstawę prawną dla podejmowanych działań podaj niżej, najlepiej na końcu 

tekstu. 

• Używaj poprawnej polszczyzny. 
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