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Prawo i wytyczne

Prawo i wytyczne

Celem przeprowadzenia oceny dostępności cyfrowej strony internetowej jest określenie poziomu dostępno-

ści strony internetowej zgodnie z Metodologią Oceny zgodności stron internetowych, która została zaproponowa-

na przez Konsorcjum W3C i zawarta w dokumencie Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) z 05.06.2018 

roku. Audyt dostępności cyfrowej strony internetowej przeprowadzany jest z wykorzystaniem metody badawczej 

opartej na przepisach obowiązującego prawa w tym, ustawach i rozporządzeniach polskich, rozporządzeniach 

i dyrektywach Unii Europejskiej i jest podstawą do sporządzenia deklaracji dostępności strony internetowej.

Audyt dostępności cyfrowej strony internetowej przeprowadzany jest z wykorzystaniem metody badawczej 

opartej na przepisach obowiązującego prawa w tym, ustawach i rozporządzeniach polskich, rozporządzeniach 

i dyrektywach Unii Europejskiej oraz konwencji ONZ.

Prawo polskie

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział II Art. 32 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 

483),

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmio-

tów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Prawo Unii Europejskiej

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie do-

stępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.Urz.UE z 2.12.2016 

L 327/1),

• Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświad-

czenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 

w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego 

(Dz.U.UE.L.2018.256.103).

Prawo międzynarodowe

• Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 

Artykuł 9, Artykuł 21 (Dz.U. 2012 poz. 1169).

Dokumenty normalizacyjne

• EN 301 549 V1.1.2 (2015–04), punkty 9, 10 i 11.
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1. Postrzegalność

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być  
przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.1 Postrzegalność

Wytyczna 1.1

Alternatywa w postaci tekstu: dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść 
w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony 
druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

1.1.1 Treść nietekstowa (A)

Stan faktyczny • Nie wszystkie obrazy i obrazy pełniące role odnośników posiadają adekwatny do 

zawartości i celu opis alternatywny.

• Nie wszystkie ozdobne obrazy posiadają pusty tekst alternatywny (alt=””).

Rekomendacje • Należy zapewnić alternatywę w postaci tekstu dla treści nietekstowej znajdującej 

się na stronie www, np. wprowadzić opisy alternatywne dla obrazów. Tekst alterna-

tywny dla treści nietekstowych powinien być konkretny dla kontekstu strony i jego 

przeznaczenia.

• Każdemu z graficznych elementów osadzonych w znacznikach <img> mających 

wyłącznie rolę dekoracyjną powinien być przypisany pusty atrybut (alt=””).

<div class=”oxy-post-image-fixed-
-ratio” style=”background-image: 
url(http://wyspapamieci.pl/wp-con-
tent/uploads/2021/09/07_foto_glów-
ne_JADWIGA_HAWRYLUK.jpg);”></div>
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1. Postrzegalność

Wytyczna 1.2

Media zmienne w czasie: należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie.

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) (A)

Stan faktyczny Na stronie internetowej znajdują się nagrane (nietransmitowane na żywo) materiały 

dźwiękowe, które nie posiadają transkrypcji tekstowej nagranego dźwięku.

Rekomendacje Rekomenduje się umieszczenie na stronie internetowej (np. pod każdym z plików 

dźwiękowych) transkrypcji dźwięku w formie pliku tekstowego do pobrania lub otwiera-

jącego się w nowym oknie/zakładce.

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie) (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie zostały udostępnione materiały wideo.

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) (A)

Stan faktyczny Na stronie internetowej nie jest zapewniona treść alternatywna opisująca tę samą hi-

storię i przedstawiająca te same informacje, co opublikowany materiał.

Rekomendacje Rekomenduje się umieszczenie na stronie internetowej (np. pod każdym z plików 

dźwiękowych) transkrypcji dźwięku w formie pliku tekstowego do pobrania lub otwiera-

jącego się w nowym oknie/zakładce.
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1. Postrzegalność

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo) (AA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie zostały udostępnione treści multimedialne 

udostępniane na żywo.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (AA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie zostały udostępnione materiały wideo.

1.2.6 Język migowy (nagranie) (AAA)

Stan faktyczny Na stronie internetowej treści multimedialne posiadające dźwięk nie zawierają tłuma-

cza, przedstawiającego informacje w języku migowym.

Rekomendacje Rekomenduje się przygotowanie tłumaczenia na język migowy, które powinno być 
nagrane za pomocą kamery i umieszczone przy zasobie podlegającym tłumaczeniu. 
Powinny być także zsynchronizowane, by można było jednocześnie słuchać nagrania  
i śledzić tłumaczenie na język migowy.

1.2.7 Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie) (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie zostały udostępnione materiały wideo.

1.2.8 Alternatywa dla mediów (nagranie) (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie zostały udostępnione materiały wideo.

1.2.9 Tylko audio (na żywo) (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie zostały udostępnione treści dźwiękowe na 

żywo.
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1. Postrzegalność

Wytyczna 1.3

Możliwość adaptacji: należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby  
(np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury.

1.3.1 Informacje i relacje (A)

Stan faktyczny Czytniki ekranu (screen readers), używane przez osoby niewidome i niedowidzące, 

mogą w prawidłowy sposób zinterpretować i odczytać treść strony. Nagłówki i listy do 

grupowania linków (np. menu) zastosowano w odpowiedniej hierarchii.

1.3.2 Zrozumiała kolejność (A)

Stan faktyczny Sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML 

jest logiczna i intuicyjna.

1.3.3 Właściwości zmysłowe (A)

Stan faktyczny Elementy nawigacyjne przekazują informacje za pomocą swojej pozycji bądź formy po-

legając tylko na charakterystykach zmysłowych, a informacja przekazywana za pomo-

cą kształtu bądź miejsca na stronie nie jest dostępna inną drogą.

Rekomendacje Rekomenduje się wprowadzenie rozwiązań, aby informacja przekazywana za pomocą 

kształtu bądź miejsca na stronie była dostępna także inną drogą, np. przez zastosowa-

no atrybutów ARIA zwiększających dostępność elementów w sytuacji, kiedy kod HTML 

nie daje takiej możliwości.

1.3.4 Orientacja (AA)

Stan faktyczny Treści na stronie spełniają kryterium i są możliwie są do wyświetlania zarówno w ukła-

dzie pionowym jak i poziomym.

<nav id=”_nav_menu-110-60” 
class=”oxy-nav-menu oxy-nav-
-menu-dropdowns oxy-nav-
-menu-dropdown-arrow”><div 
class=”oxy-menu-toggle”><div 
class=”oxy-nav-menu-hamburger-
-wrap”><div class=”oxy-nav-
-menu-hamburger”>
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1. Postrzegalność

1.3.5 Określenie pożądanej wartości (AA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie posiada tekstowych pól formularzy, dla których 

zastosowanie funkcji autouzupełniania jest użyteczne.

1.3.6 Określenie przeznaczenia (AAA)

Stan faktyczny Niektóry komponenty interfejsu użytkownika (np. menu) nie posiadają zdefiniowanych 

regionów z HTML5 lub punktów orientacyjnych za pomocą ról ARIA.

Rekomendacje Rekomenduje się wprowadzenie rozwiązań ulepszających semantykę kodu HTML (np. 

za pomocą odpowiednich atrybutów ARIA) w celu lepszego zrozumienia napotkanego 

elementu strony.

Wytyczna 1.4

Możliwość rozróżnienia: użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć moż-
liwość oddzielenia informacji od tła.

1.4.1 Użycie koloru (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Przekazywanie treści na stronie internetowej jest niezależne od koloru.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa automatycznie nie odtwarza dźwięku lub filmu z ścież-

ką audio zaraz po jej wczytaniu.

<nav id=”_nav_menu-110-60” class=”oxy-nav-menu oxy-nav-menu-
-dropdowns oxy-nav-menu-dropdown-arrow”><div class=”oxy-menu-
-toggle”>div class=”menu-menu-pl-3-container”></div></nav>
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1. Postrzegalność

1.4.3 Kontrast (minimalny) (AA)

Stan faktyczny Kontrast tekstu do tła w tym serwisie jest prawidłowy. Kryterium jest spełnione.

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (AA)

Stan faktyczny Wszystkie funkcjonalności strony internetowej zostają zachowane nawet po powiększe-

niu widoku do 200%. Kryterium jest spełnione.

1.4.5 Obrazy tekstu (AA)

Stan faktyczny Strona nie używa grafik aby przedstawić tekst, jeśli ta sama informacja wizualna może

być zaprezentowana przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub 

nazwy własnej produktu. Kryterium jest spełnione.

1.4.6 Wzmocniony kontrast (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie jest serwisem specjalistycznym, dedykowanym 

grupom osób z deficytami wzroku.

1.4.7 Niska głośność lub brak tła dźwiękowego (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie zawiera tła dźwiękowego.
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1. Postrzegalność

1.4.8 Prezentacja wizualna (AAA)

Stan faktyczny Tekst na stronie internetowej przedstawiony jest w taki sposób, aby użytkownik nie miał 

problemów z jego odczytaniem. Tekst nie jest wyjustowany (wyrównany do lewej i pra-

wej krawędzi), interlinia wynosi 160%, tekst może być powiększony przez użytkowni-

ka bez wykorzystania aplikacji asystujących do 200% bez potrzeby przewijania treści  

w poziomie. Kryterium jest spełnione.

1.4.9 Obrazy tekstu (bez wyjątków) (AAA)

Stan faktyczny Strona internetowa nie zawiera grafik tekstowych użytych jedynie jako dekoracje.

1.4.10 Dopasowanie do ekranu (AA)

Stan faktyczny Nie następuje utrata treści ani funkcjonalności oraz nie występuje przewijanie treści  

w poziomie, kiedy szerokość ekranu wynosi 320 pikseli w trybie portretowym (piono-

wym) lub wysokość ekranu wynosi 256 pikseli w trybie poziomym.

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych (AA)

Stan faktyczny Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi oraz elementami interfejsu a kolora-

mi przylegającymi jest wyższy niż stosunek 3:1. Kryterium jest spełnione.

1.4.12 Odstępy w tekście (AA)

Stan faktyczny Przy ustawianiu optymalnych dla użytkownika odstępów między liniami nie występuje 

utrata treści ani funkcjonalności.

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusa (AA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Brak wdrożonych funkcjonalności na stronie skutkujących wyświetleniem 

dodatkowej treści (np. tooltip), po najechaniu kursorem myszy lub sfokusowaniem ele-

mentu klawiaturą.
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2. Funkcjonalność

2 Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą  
być możliwe do użycia.

Funkcjonalność

Wytyczna 2.1

Dostępność z klawiatury: zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

2.1.1 Klawiatura (A)

Stan faktyczny Całą funkcjonalność treści na stronie internetowej można obsługiwać za pomocą inter-

fejsu klawiatury. 

2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę (A)

Stan faktyczny Podczas nawigacji nie istnieje blokada, która wymusi na użytkowniku wykonanie akcji 

myszką, aby przejść do następnego aktywnego elementu. Kryterium jest spełnione.

2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków) (AAA)

Stan faktyczny Funkcjonalność strony dostępna jest przy użyciu klawiatury, bez żadnych wyjątków.

2.1.4 Skróty klawiaturowe (A)

Stan faktyczny Na badanych stronach nie zauważono skrótów jednoznakowych.
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2. Funkcjonalność

Wytyczna 2.2

Wystarczająca ilość czasu: zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie  
i skorzystanie z treści.

2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie wprowadza czasowych limitów na wykonanie czyn-

ności bez niespodziewanych zmian treści.

2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej brak przenoszenia, migania, przewijania lub auto-

matycznej aktualizacji informacji.

2.2.3 Brak ograniczeń czasowych (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie wprowadza czasowych limitów na wykonanie okre-

ślonego zadania, a żadna funkcjonalność nie posiada limitu czasu.

2.2.4 Zakłócenie pracy użytkownika (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie posiada mechanizmów, które mogą rozpraszać 

użytkownika i przeszkadzać podczas wykonywania czynności.

2.2.5. Ponowne potwierdzenie autentyczności (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie posiada mechanizmów określających czas sesji  

i wymagających ponownej autoryzacji.

2.2.6 Ostrzeżenie o limicie czasu (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie wprowadza czasowych limitów na wykonanie okre-

ślonego zadania, a żadna funkcjonalność nie posiada limitu czasu.
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2. Funkcjonalność

Wytyczna 2.3

Ataki padaczki: nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki.

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie występują elementy, które migają więcej niż 3 

razy na sekundę i zawierają dużo czerwieni.

2.3.2 Trzy błyski (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie występują elementy, które migają z większą 

częstotliwością niż trzy razy na sekundę.

2.3.3 Animacja po interakcji (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie występują nieistotne dla funkcjonalności ani-

macje i ruch, który jest wyzwalany przez interakcję użytkownika.

Wytyczna 2.4

Możliwość nawigacji: dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowa-
nie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa oparta jest na prawidłowej strukturze nagłówków, co 

może to być wzięte pod uwagę jako technika wystarczająca zamiast linku typu „Prze-

skocz do treści głównej”.

2.4.2 Tytuły stron (A)

Stan faktyczny Każda podstrona posiada tytuł opisowy i informacyjny mówiący o jej temacie lub celu. 

Kryterium jest spełnione.

<title>O projekcie - Wyspa Pamięci --- stamtąd - tutaj ---</title>

<title>Julianna Herdzik - Wyspa Pamięci --- stamtąd - tutaj ---</title>
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2.4.3 Kolejność fokusa (A)

Stan faktyczny Użytkownik poruszając się sekwencyjnie po treści, napotyka informacje w kolejności 

zgodnej ze znaczeniem treści i mogą być one obsługiwane za pomocą klawiatury. Kry-

terium jest spełnione.

2.4.4. Cel linku (w kontekście) (A)

Stan faktyczny Na stronie nie występuje ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w prze-

glądarce.

Rekomendacje W przypadku gdy po kliknięciu w któryś z elementów otwiera się nowe okno lub nowa 

karta przeglądarki, na stronie powinna znajdować się (np. w bezpośredniej bliskości 

lub wewnątrz klikalnego elementu lub jako wartość atrybutu „title”) dostępna dla 

każdego, zrozumiała informacja o otwarciu nowego okna przeglądarki.

2.4.5 Wiele dróg (AA)

Stan faktyczny W serwisie zastosowano 2 sposoby nawigacji (menu główne i wyszukiwarka).  Kryterium 

jest spełnione.

2.4.6 Nagłówki i etykiety (AA)

Stan faktyczny Na stronie internetowej nagłówki (<h.>) i etykieta (<label>) wyszukiwarki są opisane 

zgodnie z ich zawartością. Nie ma zduplikowanych treści nagłówków.

2.4.7 Widoczny fokus (AA)

Stan faktyczny Podczas nawigacji za pomocą klawiatury element posiadający aktualne zaznaczenie 

(fokus) jest dobrze widoczny poprzez wyraźne zaznaczenie jego obramowania lub 

zmianę tła (np. inwersje kolorów) i spełnia minimalne wymagania kontrastu w stosunku 

do tła (minimum 3,0:1).

<div class=”wp-block-button”><a class=”wp-
-block-button__link” href=”http://wyspa-
pamieci.pl/wp-content/uploads/2021/11/
katalog-WOLIN-WYSPA-PAMIECI.pdf” tar-
get=”_blank” rel=”noreferrer noope-
ner”>Pobierz album</a></div>
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2.4.8 Lokalizacja (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Struktura strony internetowej nie jest skomplikowana i nie wymaga wska-

zania miejsca aktualnej podstrony.

2.4.9 Cel linku (z samego linku) (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej nie istnieją linki z tym samym tekstem linkujące 

do różnych miejsc.

2.4.10 Nagłówki sekcji (AAA)

Stan faktyczny Na stronie interentowej każda z sekcji z treścią jest opisana za pomocą nagłówków 

(tytułów), tam gdzie jest to konieczne.

Wytyczna 2.5

Wprowadzanie danych: ułatwienie użytkownikom obsługi funkcji za pomocą różnych danych wej-
ściowych poza klawiaturą.

2.5.1 Gesty wskazujące (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie wymaga obsługi za pomocą gestów wielopunkto-

wych.

2.5.2 Anulowanie wskazania (A)

Stan faktyczny Na stronie internetowej nie ma możliwości przypadkowego lub błędnego wprowadze-

niom wskaźnika w taki sposób by niechcący zainicjować zdarzenie dotykowe.

2.5.3 Etykieta w nazwie (A)

Stan faktyczny Na stronie internetowej nie znaleziono problemów związanych z tym kryterium.

2.5.4 Aktywowanie ruchem (A)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Na stronie internetowej brak funkcjonalności, która jest aktywowana ru-

chem.
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2.5.5 Rozmiar celu (AAA)

Stan faktyczny Nie wszystkie klikalne elementy mają rozmiar co najmniej 44 na 44 piksele.

Rekomendacje Należy powiększyć klikalne elementy (lub aktywne pola wokoł nich) tak by spełniały 

kryterium.

2.5.6 Mechanizmy równoczesnego wprowadzania danych (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie posiada funkcjonalności wymagających od użyt-

kownika wprowadzania danych.
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3. Zrozumiałość

Zrozumiałość
Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.3

Wytyczna 3.1

Możliwość odczytania: treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania.

3.1.1 Język strony (A)

Stan faktyczny Główny język strony został prawidłowo określony za pomocą atrybutu <lang>.

3.1.2 Język części (AA)

Stan faktyczny Po zmianie języka w elementach strony (EN i DE) język określony za pomocą atrybutu 

<lang> jest nieprawidłowy.

Rekomendacje Należy prawidłowo określić język strony dla poszczególnych wersji językowych.

3.1.3 Nietypowe słowa (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie zawiera słów, które mogą być dwuznaczne, niezna-

ne lub używane w bardzo specyficzny sposób.

<html lang=”pl-PL” class=”slb wf-centurygothic-n7-ac-
tive wf-centurygothic-i7-active wf-centurygothic-i-
4-active wf-centurygothic-n4-active wf-active”>

<html lang=”pl-PL” class=”slb wf-centurygothic-n7-ac-
tive wf-centurygothic-i7-active wf-centurygothic-i-
4-active wf-centurygothic-n4-active wf-active”>
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3. Zrozumiałość

3.1.4 Skróty (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie zawiera skrótów, które wymagają zapewnienia opi-

sów ich znaczenia w rozszerzonej formie.

3.1.5 Poziom umiejętności czytania (AAA)

Stan faktyczny Strona internetowa zawiera skomplikowane treści, które wymagają szerszej wiedzy i 

wykształcenia wyższego niż poziom gimnazjalny. Może być trudna do zrozumienia dla 

osobów o niższym wykształceniu, ale również osób, które mają trudności z koncentra-

cją, czy osób głuchych dla których nie wszystkie zwroty i terminy są zrozumiałe. 

Analiza została przeprowadzona za pomocą aplikacji „Jasnopis” (www.jasnopis.pl), 

mierzącej poziom trudności tekstu. Wiele tekstów dostępnych na stronie otrzymało 

ocenę 5/7 („Tekst trudniejszy, zrozumiały dla ludzi wykształconych”)

Rekomendacje Zaleca się przeprowadzić analizę treści dostępnych na stronie pod kątem ich zrozu-

miałości i dostępności dla osób o niższym wykształceniu, ale również osób, które mają 

trudności z koncentracją, czy osób głuchych dla których nie wszystkie zwroty i terminy 

są zrozumiałe.

3.1.6 Wymowa (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona nie zawiera funkcjonalności umożliwiających zapewnienienie wy-

mowy potrzebnych do zrozumienia słów użytych w tekście.
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3. Zrozumiałość

Wytyczna 3.2

Przewidywalność: strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób.

3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (A)

Stan faktyczny Żaden element interfejsu użytkownika po otrzymaniu fokusu nie zmienia swojego

kontekstu. Kryterium jest spełnione.

3.2.2 Podczas wprowadzania danych (A)

Stan faktyczny Na stronie nie stosuje się mechanizmów, które przy zmianie ustawień interfejsu użyt-

kownika powodują automatyczną zmianę kontekstu. Kryterium jest spełnione.

3.2.3. Konsekwentna nawigacja (AA)

Stan faktyczny Wszystkie mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na podstronach, pojawiają się 

w tym samym względnym porządku za każdym razem. Dodatkowe informacje umiesz-

czone pomiędzy powtarzającymi się elementami, jak np. zagnieżdżane menu nie burzy 

porządku pozostałych. Kryterium jest spełnione.

3.2.4 Konsekwentna identyfikacja (AA)

Stan faktyczny Elementy posiadające tę samą funkcjonalność na wielu podstronach strony interneto-

wej są w spójny sposób identyfikowane. Kryterium jest spełnione.

3.2.5 Zmiana na żądanie (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa uniemożliwia zmiany kontekstu, a wszystkie przekiero-

wania inicjowane są tylko na żądanie użytkownika.
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3. Zrozumiałość

Wytyczna 3.3

Pomoc przy wprowadzaniu informacji: istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów 
lub je skorygować.

3.3.1 Identyfikacja błędu (A)

Stan faktyczny Formularze na stronie udostępniają funkcjonalność w postaci weryfikacji poprawności 

wprowadzania danych.

3.3.2 Etykiety lub instrukcje (A)

Stan faktyczny Na stronie internetowej wyszukiwarka nie posiada czytelnej etykiety.

Rekomendacje Zaleca się uzupełnienie istniejącej w kodzie informacji <label> dodatkowo za po-

mocą atrybutu placeholder (np. „Wyszukaj”), który widoczny będzie w polu wy-

szukiwarki. 

3.3.3 Sugestie korekty błędów (AA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie wymaga od użytkownika wprowadzenia danych.

3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) (AA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Stronie internetowa nie wymaga od użytkownika wprowadzenia informacji.

3.3.5 Pomoc (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Stronie internetowa nie udostępnia użytkownikowi możliwości wprowa-

dzania, zmiany lub kasowania informacji.
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3. Zrozumiałość

3.3.6. Zapobieganie błędom (wszystkim) (AAA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Stronie internetowa nie udostępnia użytkownikowi mechanizmów wysyła-

jących dane.
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4. Solidność

Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie  
interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika,  
w tym technologie wspomagające.

Solidność4
Wytyczna 4.1

Kompatybilność: zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 
użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

4.1.1 Parsowanie (A)

Stan faktyczny Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Rekomendacje Wprowadzenie zmian pozwalających na uniknięcie błędów w kodzie HTML.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość (A)

Stan faktyczny Strona internetowa w kilku przypadkach wymaga zastosowania atrybuty ARIA zwięk-

szające dostępność elementów w sytuacji, kiedy kod HTML nie daje takiej możliwości.

Rekomendacje Zmiany w kodzie strony zwiększające dostępność niektórych elementów.

4.1.3 Komunikaty o stanie (AA)

Stan faktyczny Nie dotyczy. Strona internetowa nie wyświetla powiadomień i ważnych komunikatów, 

które powinny otrzymywać fokus.


