
 
 

 
 
 

 

Nasze zaangażowanie 
w dostępność dla 
wszystkich 
Naszym celem jest zadbanie o to, by jak najszersza 
publiczność, w tym osoby niepełnosprawne, mogła w 
pełni korzystać z informacji oferowanych przez strony 
internetowe i aplikacje mobilne naszej firmy. 
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Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mają na celu dostosowanie się do kryteriów powodzenia poziomu A i poziomu AA oraz wymagań zgodności 
zawartych w wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), opublikowanych przez 
konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) i inicjatywę dostępności stron internetowych (ang. Web Accessibility Initiative, WAI). 

— Rozpowszechniamy niniejszą politykę i zapewniamy szkolenia pracownikom, w tym pracownikom, którzy opracowują, rozwijają, utrzymują, zarządzają lub w 
inny sposób ponoszą odpowiedzialność za treść i format naszych firmowych stron internetowych i aplikacji mobilnych. 

— Regularnie prowadzimy testy dostępności naszych firmowych stron internetowych i aplikacji mobilnych. 

— Regularnie dokonujemy oceny i przeglądania naszych firmowych stron internetowych i aplikacji mobilnych w celu zapewnienia dostępu dla osób 
niepełnosprawnych. W tym między innymi osoby, które: 

— korzystają z czytników ekranowych lub interaktywnych programów głosowych, 

— korzystają głównie z klawiatur lub głównie wykorzystują klawiatury do wprowadzania danych i nawigacji po stronach internetowych, 

— korzystają z urządzeń wyjściowych Braille’a, 

— korzystają z klawiatur ekranowych, 

— korzystają z oprogramowania do powiększenia tekstu, 

— wymagają możliwości dopasowania rozmiaru czcionki i/lub koloru do wyświetlania stron internetowych, 

— wymagają opisu dźwiękowego w celu uzyskania dostępu do treści wideo, 

— wymagają napisów, aby uzyskać dostęp do materiałów dźwiękowych i wizualnych. 

— Wyznaczyliśmy zespół Company Accessibility Lead & Leadership, który ma wiedzę na temat ułatwień dostępu, WCAG i jest on dostępny jako zasoby dla 
naszych stron firmowych i aplikacji mobilnych. 

— Współpracujemy z istotnym ułatwieniem dostępu jako cyfrowy partner ułatwień dostępu, aby wykorzystać ich dostępność jako platformę usługową 
w ocenie, naprawie i utrzymywaniu na bieżąco stron internetowych i aplikacji mobilnych naszej firmy. Dzięki partnerstwu zapewniamy technologię 
wspomagającą dla osób niepełnosprawnych; w tym m.in. w przypadku upośledzeń wzroku i zdolności motorycznych. Aplikacja — wyróżniona na naszych 
stronach internetowych za pomocą rozpoznawalnej ikony – zawiera narzędzia, takie jak wymiana klawiatury i myszy, rozpoznawanie głosu, włączanie 
sterowania głosem, nawigacja bez użycia rąk/dotyku i inne. Technologia ta pomaga w nawigacji i interakcji z witryną i służy jako pomoc ADA i wsparcie 
komunikacyjne. 

— Staramy się zapewnić zewnętrznym dostawcom weryfikację dostępności treści, które rozwijają dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. 

— Należy pamiętać, że strony internetowe i aplikacje mobilne naszej firmy mogą łączyć się z witrynami i aplikacjami mobilnymi stron trzecich, których nie 
kontrolujemy i z którymi nie jesteśmy bezpośrednio powiązani. 

— Mimo że nadal pracujemy nad zapewnieniem dostępu do naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, prosimy o informacje zwrotne od odwiedzających, 
w jaki sposób można poprawić dostępność. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

