
Dostosuj swoją stronę do wymagań 
ustawy o dostępności cyfrowej  
oferta dla instytucji finansowanych ze środków publicznych

Bezpłatne doradztwo, wsparcie i ceny na miarę potrzeb Klienta
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Strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 to nasza specjalność od lat. Realizowaliśmy już takie usługi jeszcze zanim 
w życie weszła obowiązująca już ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. W pełni 
dostosowujemy je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecnie dostęp do zasobów sieci jest dla nich 
ograniczony. Zmieniamy to wraz ze swoimi Klientami. Dołączcie do nas. 

Czym jest WCAG?
To zbiór zaleceń dotyczących zwiększenia dostępności treści internetowych, które opierają się na 4 głównych 
zasadach: 

 Postrzegalność Funkcjonalność Zrozumiałość Kompatybilność  

Dotyczą one wszystkich elementów strony i aplikacji - kodu, treści i sposobu ich działania. 

Oferujemy stworzenie nowej strony lub dostosowanie obecnej.

Pierwszy krok to BEZPŁATNY audyt Państwa obecnej strony internetowej. Na tej podstawie możemy wspólnie 
zdecydować co dalej.

Stosujemy indywidualne podejście w kilku etapach: 

1. Przeprowadzamy wstępną analizę pod kątem 
spełniania standardów WCAG 2.1 2. Przedstawiamy raport z wyszczególnionymi 

elementami wymagającymi poprawy

3. Sporządzamy indywidualną, szczegółową ofertę 
z wyceną 4. Realizujemy usługę dostępną już 

od 5.000 zł.

W ofercie posiadamy również usługę pozyskiwania finansowania na projekty związane z dostępnością. 

Współpracując z nami, mogą Państwo skorzystać z odpisów na PFRON.
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Co Państwo zyskują?
Oprócz realizacji obowiązków ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych, zdobędą Państwo:

Nowe grono odbiorców - dostęp do Państwa zasobów internetowych będą mieli użytkownicy, którzy do tej pory 
byli wykluczani, nie mogąc swobodnie z nich korzystać ze względu na różne ograniczenia sprawnościowe.

Korzyści wizerunkowe - utworzenie dostępnej strony wpływa pozytywnie na wizerunek każdej organizacji. Dają się 
one poznać jako te, które dostrzegają problemy osób z niepełnosprawnościami. 

Przyjazny i funkcjonalny interfejs - dbamy nie tylko o to, aby strona internetowa była dostępna dla wszystkich 
użytkowników, ale również zaprojektowana zgodnie z zasadami UX. 

Oprócz wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie wdrażania standardów WCAG, nasza firma dostarcza 
unikalnej wartości – doskonałego zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Możemy to robić, 
ponieważ zespół Grupy AF w większości tworzą osoby z niepełnosprawnościami i to one realizują dla naszych 
klientów wiele rozwiązań dostępnościowych, korzystając przy tym ze swoich życiowych doświadczeń. 

Zapraszam do kontaktu z nami. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Zbigniew Walaszek
New Business Advisor 
(+48) 536 213 411
z.walaszek@GrupaAF.pl 

mailto:z.walaszek%40GrupaAF.pl?subject=
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O Grupie AF
Specjalizujemy się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie IT, marketingu i doradztwa biznesowego. Prowadzimy 
projekty i wdrażamy rozwiązania, pomagając firmom zwiększać konkurencyjność, podnosić efektywność działań oraz 
realizować założone cele biznesowe. 11-letnie doświadczenie w branży pozwoliło nam na wypracowanie 
skutecznych metod i praktyk, pozyskując tym samym grono zaufanych klientów. 

Misja 
Jako firma składająca się głównie z osób z niepełnosprawnością, włączając w to samego założyciela, promujemy 
wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi zdolnych do konkurencji na otwartym rynku pracy, podejmując się 
najtrudniejszych zadań.

Zaufali nam

+ 200 FIRM


