
 

1 
 

 

 

 

RAPORT ZBIORCZY 
 

PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ BADAŃ 

PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU 

 

 

„Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania 

prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane 

online przez organy administracji rządowej” 

 

 

 

 

 

 

Paweł Backiel 

Dyrektor Projektu 

 

 

 

 

Białystok, marzec 2020 



 

2 
 

 

Raport zbiorczy powstał w ramach projektu „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących 

monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online 

przez organy administracji rządowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II,  Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, 

konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17. 

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub 

Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim. 

Dyrektor Projektu - Paweł BACKIEL 

Ekonomista, absolwent SGH w Warszawie. Założyciel a zarazem Prezes Podlaskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych oraz Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Od lat związany z instrumentami wspierania przedsiębiorwów, jako certyfikowany menedżer 

zarządzający pozyskał i zrealizował kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości ponad 100 mln 

zł. Działacz na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na 

poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim.  

W Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego zasiada w Komitetach Monitorujących 

Program Operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, a także Program Operacyjny „Polska 

Wschodnia”. Jest też członkiem Zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zasiada już kolejną kadencję w Krajowej 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W ostatnich latach był przewodniczącym 

Białostockiej Rady działalności Pożytku Publicznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. 

Obecnie jest członkiem Podlaskiej RDPP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podlaskiego.  

Organizator i logityk najwyższej próby, którego wizytówką jest zawsze jakość oraz rzetelność. 

Więcej na www.pawelbackiel.pl  

Przygotowanie raportu – Michał Królikowski 

http://www.pawelbackiel.pl/
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Informacje wstępne 

Okres realizacji projektu „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania 

prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy 

administracji rządowej” trwał od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku. W  tym czasie 

zaplanowano, wdrożono i przeprowadzono monitoring 347 instytucji w zakresie weryfikacji 

dostosowania sposobu prezentacji i publikowania informacji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Monitoring został przeprowadzony w oparciu o analizę dostępności 

stron internetowych organów administracji rządowej.  

Punktem wyjścia były obowiązujące w tej sferze przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące 

publikowania informacji przez podmioty realizujące zadania publiczne, Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych, wymagań dla systemów 

teleinformatycznych. Na potrzeby projektu opracowano metodologię rozumianą jako 

syntetyczne narzędzie, zoptymalizowane pod kątem praktycznego zastosowania w badaniu 

mającym za przedmiot kilkaset prowadzonych odrębnie analiz stron internetowych. Wyniki 

zostały przedstawione w formie pozwalającej na przełożenie zawartych w nim rekomendacji 

na konkretne działania prowadzące do usunięcia ewentualnych niezgodności poszczególnych 

serwisów internetowych z obowiązującymi standardami prawnymi, technologicznymi i 

funkcjonalnymi.  

Raport zbiorczy stanowi podsumowanie dwóch typów analiz dostosowania sposobu 

prezentacji i publikowania informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami za 

pośrednictwem stron internetowych: analizy eksperckiej oraz analizy użytkowników stron.   

 

1. Struktura raportu 

Na niniejszy raport składają się dwie główne części podsumowujące realizację badań 

prowadzonych w ramach projektu „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących 

monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online 

przez organy administracji rządowej”  

Pierwsza część poświęcona jest danym  obrazującym wyniki przeprowadzonych analiz, które 

zostały przedstawione w ujęciu statystycznym. Zostały tu zawarte informacje m.in. na temat 

najczęściej pojawiających się błędów wskazanych przez członków zespołów badawczych 

podczas analizy eksperckiej czy zestawienia podsumowujące oceny użytkowników z 

niepełnosprawnościami. Zaprezentowane podsumowania i zestawienia są efektem analiz 

poszczególnych jednostkowych raportów z badań obu części prowadzonych analiz.  

Kształt drugiej cześci raportu wynika z kolejnego istotnego założenia poczynionego w ramach 

realizacji projektu. Dotyczy ono zawarcia w niniejszym dokumencie nie tylko danych 

statystycznych i liczbowych podsumowań, ale też zbiorczych informacji oraz wyników dla 

każdej z poddanych analizie stron internetowych. Analizie poddano w sumie witryny 347 

instytucji – w drugiej części raportu zbiorczego każdej z nich poświęcono osobny fragment. 
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Zawarto w nim informacje i wnioski z przebiegu dwóch typów analiz wykonywanych w czasie 

realizacji projektu: analizy eksperckiej oraz analizy użytkowników (osób z 

niepełnosprawnościami).    

 

2. Metody prowadzenia monitoringu (analizy dostępności) 

Metody prowadzenia realizowanych w ramach projektu analizy eksperckiej oraz analizy 

użytkowników stron zostały określone i opisane w metodologii przygotowanej przez grupę 

roboczą, która pracowałą w pierwszym etapie realizacji projektu. Członkowie grupy roboczej 

działali w warunkach, w których niezbędne było uwzględnienie założeń sformułowanych w 

odniesieniu do różnych płaszczyzn. Podstawowym wymogiem było ukierunkowanie 

metodologii na weryfikowanie w możliwie szerokim stopniu zgodności ze standardami 

prawnymi. Innym jeszcze kryterium było logiczne powiązanie metodologii z dalszymi 

działaniami projektowymi, w tym przygotowanie jej na potrzeby badania stron internetowych 

przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz działań prowadzonych przez 

ekspertów. 

Dla zwiększenia rzetelności i szczegółowości planowanych czynności monitoringowych, w 

przygotowanie metodologii zostały zaangażowane osoby z niepełnosprawnościami. 

Efektem wszystkich prac było wyznaczenie i opisanie metod badania dostępności, które 

zawierają się w następujących ogólnie sformułowanych obszarach analizy eksperckiej: 

- sprawdzanie zgodności z W3C, 

- sprawdzanie zgodności z W3C CSS, 

- sprawdzanie zgodności z WCAG 2.0 (wraz z obowiązkową analizą kontrastu). 

Wymienione wyżej obszary zostały określone jako obowiązkowe – witryny internetowe 

wszystkich instytucji badanych zostały poddane analizie w ramach każdego z trzech 

powyższych obszarów. Oprócz tego, wyznaczono listę obszarów dodatkowych 

(nieobowiązkowych), w ramach których członkowie zespołów badawczych prowadzili 

ekspercką analizę stron internetowych badanych instytucji. Do obszarów dodatkowych analizy 

eksperckiej należą: 

- sprawdzanie występowania lub braku elementów struktury, 

- sprawdzanie hierarchii nagłówków, 

- sprawdzanie linkowania.     

W niniejszym raporcie wyniki analiz z obszarów dodatkowych zostały przedstawione jedynie 

w części podsumowań badań dotyczących danej instytucji. Pełne informacje na temat wyników 

z przeprowadzonych analiz w obszarach dodatkowych znajdują się w jednostkowych raportach 

dla każdej z badanych instytucji.  

Odrębną metodą weryfikacji dostępności była analiza prowadzona przez użytkowników z 

niepełnosprawnościami. Osoby uczestniczące w teście dostępności zostały poproszone o 
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wykonanie kilku określonych czynności związanych z korzystaniem ze strony internetowej. 

Były to zadania związane m.in. z odnalezieniem numeru telefonu instytucji, adresu czy 

skorzystania z wewnętrznej wyszukiwarki danej witryny. Następnie każdy z uczestników 

oceniał trudność wykonanego zadania, wybierając jeden z trzech wariantów stwierdzenia: 

a. Wykonanie zadania niemożliwe 

 

b. Wykonanie zadania możliwe, ale utrudnione  

 

c. Wykonanie zadania szybkie i łatwe 

 

Dzięki wskazaniu określonego stwierdzenia a następnie przypisaniu każdemu z nich określonej 

liczby punktów przez członków zespołów badawczych, możliwe było dokonanie ogólnej oraz 

cząstkowej oceny każdej strony internetowej.  

Poniżej przedstawiono listę wszystkich zadań, które wykonywane były przez osoby z 

niepełnosprawnościami uczestniczące w badaniu: 

Zadanie 1 

Proszę odnaleźć numer telefonu do instytucji. 

Zadanie 2 

Proszę odnaleźć aktualności/informacje bieżące publikowane przez instytucję na jej stronie 

internetowej.  

Zadanie 3 

Proszę odczytać dowolną informację (lub jej fragment) umieszczoną w 

dziale/zakładce/podstronie AKTUALNOŚCI 

Zadanie 4 

Proszę odnaleźć  wyszukiwarkę wewnętrzną badanej strony internetowej, wpisać w niej 

dowolne słowo i sprawdzić wyniki wyszukiwania.  

Zadanie 5 

Proszę odnaleźć adres siedziby instytucji (ulica, miasto) 

Zadanie 6 

Proszę przejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej instytucji.  

Zadanie 7 

Proszę odnaleźć i przejść na stronę instytucji gdzie znajdują się informacje, w jaki sposób 

złożyć skargę lub wniosek w danej instytucji. 

Zadanie 8 

Proszę przejść na dowolne konto społecznościowe instytucji (np. Facebook, Tweeter, inne). 
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Każda z osób była również poproszona o każdorazowe opisanie ogólnych wrażeń na temat 

badanej przez siebie strony www. Istotne w tej mierze były następujące pytania pytania 

pomocnicze: 

- Czy strona www jest przejrzysta?  

- Czy korzystanie z niej jest łatwe i przyjazne?  

- Czy zdjęcia/grafiki/obrazki są dobrze widoczne lub opisane?  

- Czy język jest łatwy i zrozumiały?  

Wyniki wszystkich powyższych zadań oraz uogólnione oceny z wykorzystaniem pytań 

pomocniczych stron były na bieżąco przedstawiane członkom zespołu badawczego, z nimi 

konsultowane oraz omawiane. Dzięki temu mogli oni uzyskanym wynikom nie tylko przypisać 

oceny punktowe umożliwiające sporządzenie podsumowania statystycznego, ale też 

sformułować szersze oceny na temat stopnia dostępności witryny internetowej w odbiorze osób 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

 

3. Dobór instytucji badanych 

Kryterium doboru instytucji badanych stanowiła przynależność do administracji rządowej – 

monitoringowi (analizie dostępności) podlegały strony internetowe zarówno instytucji 

administracji rządowej centralnej, jak i niezespolonej administracji rządowej w województwie, 

administracji terenowej (wojewódzkiej), obejmującej w każdym województwie urząd 

wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na 

której czele stoi wojewoda.  

Punktem wyjścia do prac nad doborem instytucji objętych monitoringiem była wstępna lista 

zawarta w dokumentacji projektowej opracowana na podstawie wyjściowych kryteriów – 

przede wszystkim dotyczących statusu oraz zadań podmiotu, który daną stronę internetową 

prowadzi. W tym zakresie wzięto pod uwagę możliwą różnorodność technologii i rozwiązań 

funkcjonalnych występujących  w serwisach instytucji publicznych, a także ich podobieństwo 

możliwe w ramach grup organów (np. organu centralnego oraz kilku lub kilkunastu podległych 

mu organów regionalnych) i wynikającą z tego faktu potencjalną powtarzalność uwag i zaleceń 

dotyczących ewentualnych odstępstw od obowiązujących standardów prawnych.  

Oto lista instytucji, których witryny internetowe zostały objęte analizą dostępności: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Ministerstwo Cyfryzacji   

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Ministerstwo Energii 

Ministerstwo Finansów 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Ministerstwo Infrastruktury 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

http://www.premier.gov.pl/
https://mc.gov.pl/
https://men.gov.pl/
http://www.me.gov.pl/
http://www.mf.gov.pl/
https://www.mgm.gov.pl/
http://mib.gov.pl/
http://www.miir.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/


 

18 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Ministerstwo Środowiska 

Ministerstwo Zdrowia 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz jego 16 oddziałów 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz jego 16 oddziałów 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz jego oddziały, inspektoraty i biura terenowe 

(42 jednostki) 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

Agencja Wywiadu 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

Biuro do spraw Substancji Chemicznych 

Państwowa Agencja Atomistyki 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

Państwowa Inspekcja Pracy 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

Centrum Badania Opinii Społecznej 

Polska Agencja Kosmiczna 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

Urząd Do Spraw Cudzoziemców 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 

Główny Inspektorat Sanitarny 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Urząd Patentowy RP 

Główny Inspektorat Weterynarii 

http://www.mkidn.gov.pl/
http://mon.gov.pl/
http://www.mpit.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.msport.gov.pl/
http://ms.gov.pl/
https://msw.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/
https://www.mos.gov.pl/
http://www.mz.gov.pl/
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Urząd Regulacji Energetyki 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej 

Główny Urząd Miar 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

Urząd Transportu Kolejowego 

Główny Urząd Statystyczny 

Urząd Zamówień Publicznych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

Wyższy Urząd Górniczy 

Komenda Główna Policji 

Państwowa Komisja Wyborcza – Krajowe Biuro Wyborcze 

Urzędy Wojewódzkie – 16 instytucji 

 

Służby zespolone na poziomie województwa – instytucje dla wszystkich 

województw: 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 

Komendant Wojewódzki Policji 

Kurator Oświaty 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Powyższa lista uwzględnia instytucje i ich nazwy aktualne w momencie rozpoczęcia badania. 

Do momentu jego zakończenia nastąpiły pewne zmiany w strukturach i nazwach instytucji 

(przede wszystkim w zakresie ministerstw), dlatego niektóre z wymienionych nazw różnią się 

od aktualnych.  

Wśród wszystkich instytucji podlegających monitoringowi dostępności (350 instytucji 

według dokumentacji projektowej), w okresie realizacji projkektu, nie udało się odnaleźć 

stron internetowych następujących instytucji: 

- Komitet Badań Naukowych 

- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o%C5%9Bwiaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Inspekcja_Sanitarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inspekcja_Farmaceutyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Inspekcja_Ochrony_%C5%9Arodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inspekcja_Handlowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inspekcja_Weterynaryjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_konserwator_zabytk%C3%B3w
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- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie 

W wyniku niemożności odnalezienia witryn powyższych instytucji, ogólna liczba instytucji 

podlegających analizie wyniosła 347.  

 

4. Osoby biorące udział w badaniach 

W badaniach stron internetowych instytucji podlegających monitoringowi w ramach projektu 

uczestniczyły następujące osoby: 

a) członkowie dwóch zespołów badawczych: analizy eksperckiej oraz analizy 

użytkowników: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Jakub Backiel 

 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Ewa Łukaszuk  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

Członkowie zespołów badawczych analizy eksperckiej wykonywali badania stron 

internetowych pod kątem ich budowy oraz informatycznej („technicznej”) zgodności z 

wytycznymi i standardami określającymi dostępność. 

Członkowie zespołów analizy użytkowników byli natomiast odpowiedzialni za 

koordynowanie i nadzorowanie zadań wykonywanych przez osoby z niepełnosprawnościami, 

zbieranie i podsumowywanie informacji z przebiegu ich analiz. Prowadzili całokształt procesu 

związanego z analizą użytkowników. Ponadto wspierali ich w rozwiązywaniu napotkanych 

trudności przy korzystaniu z witryn podlegających analizie. Ich zadaniem było także 

formułowanie podsumowań i wniosków na podstawie zebranych informacji oraz obserwacji i 

analizy ich pracy.  
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Dzięki pracy dwóch zespołów badawczych – a co za tym idzie zastosowaniu dwóch typów 

analiz - możliwa była szeroka ocena dostępności stron internetowych instytucji badanych.  

W badaniu brały też udział: 

b) osoby z niepełnosprawnościami  

Analiza użytkowników była wykonywana przez osoby z następującymi rodzajami 

niepełnosprawności: 

- niepełnosprawność ruchowa, 

- niepełnosprawność słuchu (osoby niedosłyszące i niesłyszące), 

- niepełnosprawność narządu wzroku (osoby niedowidzące i niewidome). 

Łącznie w badaniach wzięło udział 5 osób z niepełnosprawnościami. Każda z nich wykonała 

zadania, analizując witryny wszystkich instytucji badanych. Swoje spostrzeżenia i 

indywidualne oceny użytkownicy przekazywali członkom zespołów badawczych.  

Wsród uczestników badań były również osoby w wieku powyżej 60 lat, co stanowiło swojego 

rodzaju badawczą wartość dodaną. Pozwoliło bowiem na obserwację odbioru witryny 

internetowej przez seniorów, co również stanowi element oceny dostępności.  

Nad całością realizacji projektu „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących 

monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online 

przez organy administracji rządowej”  i jej prawidłowym przebiegiem czuwał jego Dyrektor – 

Paweł Backiel.   

Za przygotowanie nieniejszego raportu odpowiadał Michał Królikowski. 
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Część I - podsumowanie statystyczne 

1. Najczęściej pojawiające się błędy – analiza ekspercka 

Analiza ekspercka wykazała szeroki zakres możliwych błedów dotyczących dostępności stron 

internetowych. Zaobserwowano bardzo dużą ich różnorodność, co wynika między innymi ze 

specyfiki i złożoności  informatyki jako dziedziny nauki i techniki oraz złożoności procesu 

budowania stron www i wysokiego stopnia skomplikowania dotyczących tego wytycznych. 

Rozliczne błędy wskazane np. podczas analizy kodu źródłowego, różne możliwości 

niezgodności ze standardem WCAG czy wytycznymi W3C sprawiają, że określenie 

prawidłowości i powtarzalności, szczególnie w dużej próbie, jest wysoce utrudnione. Jednak 

szczegółowa analiza wykazała, że wskazanie najczęściej pojawiających się błędów nawet w 

tak licznym zbiorze, jaki podlegał badaniu w ramach realizacji projektu,  jest możliwe.  

Poniżej przedstawiono informacje i wykresy ilustrujące częstotliwość najczęściej 

pojawiających się błędów, które zostały wskazane w ramach realizacji analizy eksperckiej 

witryn instytucji badanych.  

 

 

 

Najczęściej występujące błędy, które wykazała analiza ekspercka: 

a) Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła -  błąd wystąpił w 

przypadku 264 witryn 

264

188

161

135

128

0 50 100 150 200 250 300

niski kontrast

jednostki bezwzględne

brak alternatywnego tekstu

brak unikatowej nazwy

powielanie tekstu łącza

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE
BŁĘDY 

(analiza ekspercka)
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b) Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych – błąd wystąpił w przypadku 

188 witryn 

c) W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu - błąd wystąpił w przypadku 

161 witryn 

d) Brak unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności - błąd wystąpił w przypadku 

135 witryn 

e) Niepotrzebne powielanie tekstu łącza – błąd wystąpił w przypadku 128 witryn 

 

Poniższa tabela prezentuje częstotliwość występowania danego błędu we wszystkich badanych 

stronach internetowych: 

 

 

rodzaj błędu 

 

 

niski kontrast 

 

użycie jednostek 

bezwzględnych 

 

brak 

alternatywnego 

tekstu 

 

brak unikatowej 

nazwy 

 

powielanie 

tekstu łącza 

częstotliwość  

występowania  

(% ogółu stron 

poddanych 

analizie) 

 

 

76% 

 

 

54% 

 

 

46% 

 

 

38% 

 

 

36% 

  

Wskazane błędy implikują różnego rodzaju problemy i utrudnienia w dostępności witryn.  

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła: 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Błąd ten oznacza, że należy 

zwiększyć kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst 

(większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak 

mniejszy tekst. 

Wysoki kontrast jest warunkiem dostępności strony. Zapewnia swobodny odczyt 

przedstawionych informacji. Wyższy kontrast pomaga odróżnić obiekt, zdjęcie czy tekst 

pierwszego planu od tła. Niski poziom kontrastu stanowi utrudnienie w korzystaniu z witryny 

przede wszystkim użytkownikom o mniejszej ostrości wzroku (nie tylko osobom z wadami 

wzroku, ale i osobom starszym), a także osobom niedowidzącym. 

Zasady dotyczące kontrastu tekstu do tła są w WCAG 2.0 precyzyjnie określone. Wielkości 

dla kontrastu minimalnego (poziom AA) to 4,5:1 dla tekstu ciągłego i 3:1 w przypadku 

napisów w stylu nagłówka. Wskazana natomiast dla kontrastu maksymalnego (poziom AAA) 

wielkość to 7:1 dla tekstu ciągłego i 4,5:1 w przypadku napisów o dużym stopniu. Strona 

może być uznana za przyjazną i dostępną od strony wizualnej, jeżeli kontrast osiąga poziom 

co najmniej minimalny (AA).  

 

Należy zauważyć, że zbyt niski kontrast jest błędem powtarzającym się w znaczącej części 

badanych stron internetowych – dotyczy 74% wszystkich witryn.  
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Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Rekomenduje się używanie jednostek względnych. Ułatwia to renderowanie strony w różnych 

rozdzielczościach i pozwala osobom z niepełnosprawnością wzroku na powiększanie podglądu 

stron, aby ułatwić ich odczytywanie.  

 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu 

 

Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli obraz nie zawiera tekstu, czytnik ekranu 

nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi. Należy dodać odpowiedni tekst 

alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Dla osób dobrze widzących obrazy są stałym elementem każdej witryny. 

Umożliwiają wygodne odczytywanie niektórych treści. Jednak dla osób niedowidzących 

i niewidomych obrazy często okazują się problematyczne.  

Najważniejsze, aby istotne obrazy miały tzw. tekst alternatywny, który opisuje, co znajduje się 

na grafice. Jeżeli grafika jest jednocześnie linkiem (odnośnikiem), należy w tekście 

alternatywnym umieścić informacje, dokąd prowadzi ten link. Natomiast wówczas, gdy pliki 

graficzne na stronie stanowią element czysto ozdobny (np. linia pełniąca funkcję separatora), 

tekst alternatywny powinien być pusty. 

 

Biorąc pod uwagę, że wymóg umieszczania tekstu alternatywnego jest jednym z 

podstawowych warunków dostępności, częstotliwość występowania błędu w badanych 

witrynach należy określić jako dość wysoką.  

 

Brak unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności 

 

Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności. Tabele danych muszą 

mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie.  

 

Niepotrzebne powielanie tekstu łącza 
 

Niepotrzebne powielanie tekstu łącza inaczej zwane jest efektem „jąkania”. Występuje, gdy 

pojawiają się dwa sąsiadujące ze sobą łącza z tym samym tekstem. Korzystniej jest zastosować 

połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunąć nadmiarowe łącze. 

Spośród wszystkich najczęściej występujących błędów, ten błąd wpływa na dostępność 

witryny w najmniejszym stopniu.  

 

Poniżej przedstawiono dane, które przedstawiają, na witrynach instytucji jakiego typu, dane 

błędy pojawiają się najczęściej. W wyniku analizy wybrano 3 typy instytucji, na których 

określony błąd występuje najczęściej. Przedstawiono wyniki dla trzech najczęściej 

występujących błędów. 

 

- błąd niskiego kontrastu pojawia się najczęściej na stronach internetowych inspekcji – 

występuje w 80% witryn tych instytucji: 
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 niski kontrast 

rodzaj instytucji inspekcje urzędy wojewódzkie służby zespolone 

częstotliwość 

występowania błędu 
80% 75% 73% 

 

 

- błąd zastosowania jednostek bezwzględnych pojawia się najczęściej na stronach 

internetowych służb zespolonych – występuje w 57% witryn tych instytucji: 

 

 

 użycie jednostek bezwzględnych 

rodzaj instytucji 
służby 

zespolone  
inspekcje urzędy wojewódzkie 

częstotliwość 

występowania błędu 
57% 55% 50% 

 

 

- błąd zastosowania jednostek bezwzględnych pojawia się najczęściej na stronach 

internetowych inspekcji – występuje w 51% witryn tych instytucji: 

 

 

 użycie jednostek bezwzględnych 

rodzaj instytucji inspekcje  służby zespolone urzędy wojewódzkie 

częstotliwość 

występowania błędu 
51% 47% 45% 

 

 

 

 

Oprócz wymienionych i opisanych wyżej błędów, analiza raportów części eksperckiej badań 

wykazała inne uchybienia, które występowały z pewną regularnością, jednak w mniejszym 

stopniu (tzn. w przypadku mniejszej liczby witryn). Są to następujące błędy: 

 
Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą 

dostępność dla użytkownika  
 

Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki tekst 

alternatywny 

 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii 
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wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.  

 

Nagłówek bez zawartości  

Wszystkie nagłówki powinny zawierać treści informacyjne. Jest to konieczne, aby 

użytkownicy mogli nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.  

 

Tekst alternatywny musi mieć stosowną treść 

 

Brak przycisku Prześlij  

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość.  

 

 

Poniższy wykres przedstawia częstotliwość występowania wymienionych wyżej błędów z 

uwzględnieniem liczby witryn, na których się pojawiły. 
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2. Oceny użytkowników stron internetowych 

Użytkownicy z niepełnosprawnościami, wykonując zadania w ramach analizy stron 

internetowych instytucji badanych, każdorazowo określali stopień trudności ich wykonania. 

Na tej podstawie członkowie zespołów badawczych  przypisali do każdego wyboru określoną 

liczbę punktów. Im zadanie zostało określone jako trudniejsze, tym mniej punktów zostało 

przyznanych: 

a. Wykonanie zadania niemożliwe – 1 punkt 

 

b. Wykonanie zadania możliwe, ale utrudnione – 2 punkty 

 

c. Wykonanie zadania szybkie i łatwe – 3 punkty 

 

Ocena każdego zadania umożliwiła przypisanie każdej instytucji oceny ogólnej – poniższa 

tabela przedstawia zestawienie  sumarycznych ocen wyliczonych na podstawie wyników 

wszystkich analiz użytkowników. Jest to suma punktów przyznana przez wszystkich 

użytkowników za wszystkie możliwe do wykonania zadania. Każdy użytkownik wykonał 8 

zadań.  

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 120 (każdy z pięciu 

użytkowników mógł przyznać maksymalnie 24 punkty).  

 

ANALIZA UŻYTKOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

INSTYTUCJA LICZBA PUNKTÓW OGÓŁEM 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 111 

Ministerstwo Cyfryzacji 110 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 110 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 111 

Ministerstwo Obrony Narodowej 111 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 107 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 109 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 111 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 109 

Ministerstwo Sprawiedliwości 109 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 109 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 111 

Ministerstwo Środowiska 108 

Ministerstwo Zdrowia 111 

Narodowy Fundusz Zdrowia 109 

NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzki 109 

NFZ Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 106 
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NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki 108 

NFZ Lubuski Oddział Wojewódzki  108 

NFZ  Łódzki Oddział Wojewódzki  108 

NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki 110 

NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki 109 

NFZ Opolski Oddział Wojewódzki 107 

NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki 108 

NFZ Podlaski Oddział Wojewódzki 109 

NFZ Pomorski Oddział Wojewódzki 107 

NFZ Śląski Oddział Wojewódzki 109 

NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 107 

NFZ Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki 109 

NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki 107 

NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 108 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 109 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 109 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 103 

Komisja Nadzoru Finansowego 106 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 110 

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 108 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 105 

Agencja Wywiadu 104 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 110 

Biuro do spraw Substancji Chemicznych 108 

Państwowa Agencja Atomistyki 110 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 103 

Państwowa Inspekcja Pracy 107 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 109 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 108 

Centrum Badania Opinii Społecznej 103 

Polska Agencja Kosmiczna 109 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 109 

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 110 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 105 

Urząd Do Spraw Cudzoziemców 109 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 109 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 106 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 110 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 108 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 104 

Główny Inspektorat Sanitarny 106 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 110 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 111 

Urząd Patentowy RP 109 

Główny Inspektorat Weterynarii 109 

Urząd Regulacji Energetyki 107 
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii 107 

Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej 111 

Główny Urząd Miar 111 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych 
111 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 109 

Urząd Transportu Kolejowego 109 

Główny Urząd Statystyczny 111 

Urząd Zamówień Publicznych 108 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 109 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 111 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 105 

Wyższy Urząd Górniczy 111 

Komenda Główna Policji 111 

Państwowa Komisja Wyborcza – Krajowe Biuro Wyborcze 107 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 110 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 111 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 110 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 110 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 109 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 111 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 108 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 105 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 111 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 110 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 111 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 111 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 109 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 107 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 87 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 110 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. dolnośląskie) 106 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. dolnośląskie) 109 

Kurator Oświaty (woj. dolnośląskie) 110 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. dolnośląskie) 111 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. dolnośląskie) 111 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. dolnośląskie) 110 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

dolnośląskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. dolnośląskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. dolnośląskie) 106 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. dolnośląskie) 
107 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu 108 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. dolnośląskie) 110 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. dolnośląskie) 107 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. dolnośląskie) 109 
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Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. kujawsko-

pomorskie) 
110 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. kujawsko-pomorskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. kujawsko-pomorskie) 107 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. kujawsko-pomorskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. kujawsko-pomorskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. kujawsko-

pomorskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

kujawsko-pomorskie) 
108 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. kujawsko-pomorskie) 107 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. kujawsko-pomorskie) 109 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy 111 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. kujawsko-pomorskie) 
107 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. kujawsko-

pomorskie) 
109 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. kujawsko-pomorskie) 109 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. kujawsko-pomorskie) 106 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. lubelskie) 109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. lubelskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. lubelskie) 108 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. lubelskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. lubelskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

lubelskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. lubelskie) 106 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. lubelskie) 107 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. lubelskie) 
101 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. lubelskie) 104 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. lubelskie) 101 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. lubelskie) 105 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. lubelskie) 108 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. lubuskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. lubuskie) 107 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. lubuskie) 111 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. lubuskie) 100 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. lubuskie) 100 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. lubuskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. lubuskie) 105 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. lubuskie)) 
107 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. lubuskie) 106 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. lubuskie) 107 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. lubuskie) 108 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. łódzkie) 106 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. łódzkie) 111 
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Kurator Oświaty (woj. łódzkie) 108 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. łódzkie) 106 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. łódzkie) 102 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. łódzkie) 102 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. łódzkie) 108 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. łódzkie) 105 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. łódzkie) 
104 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. łódzkie) 105 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. łódzkie) 102 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. łódzkie) 109 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. małopolskie) 107 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. małopolskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. małopolskie) 111 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. małopolskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. małopolskie) 101 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. małopolskie) 87 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. małopolskie) 110 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. małopolskie) 107 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. małopolskie) 105 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. małopolskie) 107 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. małopolskie) 105 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. 

mazowieckie) 
109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. mazowieckie) 111 

Kurator Oświaty (woj. mazowieckie) 109 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. mazowieckie) 110 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. mazowieckie) 107 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. 

mazowieckie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. mazowieckie) 109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. mazowieckie) 109 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. mazowieckie) 106 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. mazowieckie) 
87 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. mazowieckie) 106 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. mazowieckie) 109 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. mazowieckie) 106 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. opolskie) 105 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. opolskie) 110 

Kurator Oświaty (woj. opolskie) 107 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. opolskie) 110 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. opolskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. opolskie) 105 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. opolskie) 106 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. opolskie) 107 
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Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. opolskie) 
107 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. opolskie) 107 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. opolskie) 105 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. opolskie) 106 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. 

podkarpackie) 
109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. podkarpackie) 111 

Kurator Oświaty (woj. podkarpackie) 108 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. podkarpackie) 109 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. podkarpackie) 107 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. 

podkarpackie) 
111 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. podkarpackie) 99 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. podkarpackie) 109 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. podkarpackie) 103 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. podkarpackie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. podkarpackie) 109 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. podkarpackie) 108 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. podkarpackie) 106 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. podlaskie) 109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. podlaskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. podlaskie) 111 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. podlaskie) 111 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. podlaskie) 103 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. podlaskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. podlaskie) 103 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

podlaskie) 
103 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. podlaskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. podlaskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. podlaskie) 
105 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. podlaskie) 106 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. podlaskie) 111 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. pomorskie) 110 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. pomorskie) 87 

Kurator Oświaty (woj. pomorskie) 111 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. pomorskie) 111 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. pomorskie) 107 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. pomorskie) 110 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. pomorskie) 105 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

pomorskie) 
106 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. pomorskie) 107 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. pomorskie) 108 



 

33 
 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. pomorskie) 
103 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. pomorskie) 107 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. pomorskie) 107 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. pomorskie) 108 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. śląskie) 109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. śląskie) 110 

Kurator Oświaty (woj. śląskie) 87 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. śląskie) 111 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. śląskie) 104 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. śląskie) 110 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. śląskie) 103 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

śląskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. śląskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. śląskie) 110 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. śląskie) 
105 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. śląskie) 107 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. śląskie) 109 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. śląskie) 107 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. 

świętokrzyskie) 
109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. świętokrzyskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. świętokrzyskie) 109 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. świętokrzyskie) 107 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. świętokrzyskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. 

świętokrzyskie) 
107 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. świętokrzyskie) 93 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

świętokrzyskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. świętokrzyskie) 105 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. świętokrzyskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. świętokrzyskie) 
108 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. świętokrzyskie) 105 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. świętokrzyskie) 109 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. świętokrzyskie) 107 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. warmińsko-

mazurskie) 
109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. warmińsko-mazurskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. warmińsko-mazurskie) 109 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. warmińsko-

mazurskie) 
110 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. warmińsko-mazurskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. warmińsko-

mazurskie) 
111 
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Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. warmińsko-

mazurskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. warmińsko-

mazurskie) 
107 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. warmińsko-mazurskie) 106 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. warmińsko-mazurskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. warmińsko-

mazurskie) 
107 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. warmińsko-mazurskie) 107 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. warmińsko-mazurskie) 105 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. 

wielkopolskie) 
109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. wielkopolskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. wielkopolskie) 108 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. wielkopolskie) 110 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. wielkopolskie) 105 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. wielkopolskie) 104 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (woj. 

wielkopolskie) 
105 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. wielkopolskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. wielkopolskie) 105 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. wielkopolskie) 
105 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. wielkopolskie) 109 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. wielkopolskie) 107 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. wielkopolskie) 108 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (woj. 

zachodniopomorskie) 
109 

Komendant Wojewódzki Policji (woj. zachodniopomorskie) 111 

Kurator Oświaty (woj. zachodniopomorskie) 109 

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny (woj. zachodniopomorskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (woj. zachodniopomorskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (woj. 

zachodniopomorskie) 
107 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (woj. zachodniopomorskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (woj. zachodniopomorskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (woj. zachodniopomorskie) 
105 

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (woj. 

zachodniopomorskie) 
109 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii (woj. zachodniopomorskie) 106 

Wojewódzki Konserwator Zabytków (woj. zachodniopomorskie) 108 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj.lubelskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj.lubuskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj.łódzkie) 109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj.małopolskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj..opolskie) 109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj.pomorskie) 109 
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Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(woj.świętokrzyskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(woj.wielkopolskie) 
109 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(woj.zachodniopomorskie) 
109 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddziały, inspektoraty, biura 

terenowe  
110 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnos prawnych 

(woj..dolnośląskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

kujawsko-pomorskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

lubelskie) 
108 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

lubuskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

łódzkie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj.. 

małopolskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

mazowieckie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

opolskie) 
108 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

podkarpackie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

podlaskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

pomorskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj.śląskie) 109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

świętokrzyskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 

(woj..warmińsko-mazurskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (woj. 

wielkopolskie) 
109 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 

(woj..zachodniopomorskie) 
109 

 

Powyższe zestawienie nie uwzględnia stron internetowych oddziałów i biur terenowych 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako że w trakcie realizacji badań wszystkie te witryny 

były analogicznie zbudowane, miały te same cechy a przeprowadzone analizy wykazały w nich 

analogiczine błędy, zostały pominięte w zestawieniu. Należy traktować wyniki strony Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych jako tożsame z wynikami witryn oddziałów i biur terenowych.  

 

 

 



 

36 
 

Na podstawie uzyskanych punktów określono 4 kategorie ocen: 

 

liczba punktów ocena 

powyżej 109 bardzo dobra 

105-109 dobra 

104 - 100 dostateczna 

poniżej 100  niedostateczna 

 

Poniższy wykres przedstawia rozkład ocen we wszystkich instytucjach podlegających 

analizie – pokazuje liczbę instytucji, którym przypisano określone oceny.  
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Poniżej procentowy rozkład ocen: 

 

 

 

 

Powyższe dane wskazują, że w ujęciu ogólnym użytkownicy stron internetowych wykonujący 

ich analizę w ramach projektu, ocenili je relatywnie dobrze. Przypisane każdej instytucji 

punkty pozwalają na przyznanie w znaczącj większości oceny dobrej i bardzo dobrej – te dwie 

kategorie zostały przypisane do ponad 90% sprawdzanych witryn. Co bardzo istotne, 

potwierdzają to jednostkowe spostrzeżenia użytkowników biorących udział w analizie i ich 

subiektywne podsumowania, o które zostali poproszeni w trakcie badań– w większości 

przypadków były to opinie przychylne. Dominowały sformułowania takie jak „strona jest 

przejrzysta”, „strona jest dostępna”, „korzystanie jest ławe”. Nie oznacza to, że oceny 

użytkowników były całkowicie pozbawione uwag krytycznych – w wielu przypadkach 

dostrzegali niedostatki, czego odzwierciedleniem były przyznawane punkty. Szersze i bardziej 

szczegółowe podsumowania ocen użytkowników z niepełnosprawnościami znajdują się w II 

części raportu zbiorczego.  
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Część II - podsumowanie zbiorcze 

Część II raportu zbiorczego to obszerne zestawenie podsumowań dla wszystkich badanych 

instytucji, których witryny zostały poddane analizom.  Zostało ono przygotowane w oparciu o 

raporty jednostkowe sporządzone przez członków zespołów badawczych zarówno w ramach 

analizy eksperckiej, jak i analizy użytkowników stron.  

W tej cześci raportu zostały przedstawione podsumowania dla każdej instytucji badanej w 

ramach projektu. Jej najważniejsze elementy to: 

a) podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian 

W tym punkcie wskazano najważniejsze i najbardziej reprezentatywne błędy dla 

witryny instytucji badanej. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy raportów 

jednostkowych dla każdej instytucji, wybrano te błędy, które są najbardziej znaczące 

w kontekście szerokiej dostępności. Jako że w zdecydowanj większości przypadków 

błąd pojawiawiający się na stronie głównej (określonej w badaniu jako podstrona I) 

pojawiał się również na kolejnych podstronach (np.dotyczących danych kontaktowych 

czy aktualności), nie wskazywano jego kolejnych miejsc. Należy więc traktować 

wskazane błędy jako reprezentatywne dla danej witryny i jako powtarzające się w 

istotnych jej elementach.  

Oprócz niezgodności z wytycznymi w punkcie tym wskazano również ich impikacje – 

określono problemy w użytkowaniu, które wynikają z określonych błędów. Zawarte 

zostały tu również rekomendacje sposobu naprawy istniejących uchybień.  

 

b) podsumowanie analizy użytkowników 

Niniejszy punkt jest opisowym podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych 

przez wszystkich użytkowników z niepełnosprawnościami. Uwzględnia zarówno 

określenie stopnia trudności wszystkich wykonywanych przez nich zadań, jak również 

ich własne spostrzeżenia i podsumowania sformułowane na podstawie subiektywnych 

indywidualnych ocen dla badanych witryn.  

Oprócz wskazanych wyżej, część II  raportu zbiorczego zawiera następujące elementy, których 

uwzględnienie wymagała dokumentacja projektowa: 

c) adres strony głównej 

 

d) podstrony wybrane do analizy dostępności  

Te elementy są potocznie rozumiane jako zakładki danej strony internetowej.  

 

e) czas realizacji badania  

Uwzględniono datę rozpoczęcia badań już na etapie analizy wstępnej, która miała na 

celu wskazanie przez członków zespołów badawczych wskazanie podstron do analizy 

stosownie do specyfiki danej instytucji. Data zakończenia badania jest równoznaczna z 

datą zakończenia analizy przez wszystkich użytkowników z niepełnosprawnościami. 

Jako że pracowali oni w bardzo zróżnicowanym tempie, czas realizacji badania jednej 
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strony był wyraźnie wydłużony. Wiązało się to również ze złożonością procesu badań 

analizy eksperckiej a także obszerności wszystkich zebranych informacji. 

  

f) lista osób biorących udział w badaniu 

Przy analizie każdej witryny pracowały osoby reprezentujące 2 zespoły badawcze. 

Każda z nich miała określone do wykonania zadania. Członkowie zespołów 

przeprowadzających analizę ekspercką byli odpowiedzialni za określone obszary 

badania dostępności, natomiast członkowie zespołów analizy użytkowników 

koordynowali i wspierali działania określonych osób z niepełnosprawnościami, a 

także zbierali od nich wszelkie niezbędne informacje.  
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1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Adres strony głównej:       https://www.premier.gov.pl 

 

Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona 1: https://www.premier.gov.pl/ 

podstrona 2: https://www.premier.gov.pl/ludzie.html 

podstrona 3: https://www.premier.gov.pl/ludzie/mateusz-morawiecki.html 

podstrona 4: https://www.premier.gov.pl/kontakt.html 

 

Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 

Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje 

zmian. 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Znacznik meta nie może zawierać jednocześnie atrybutu http-equiv i atrybutu charset. 

Od linii 7, kolumny 3; do linii 7, kolumny 71 

Występuje sekwencja znaków U+0000. 

W linii 239, kolumny 1 

 

 

https://www.premier.gov.pl/
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

E878 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut title w celu ułatwienia identyfikacji 

i nawigacji: 

Należy dodać atrybut title dla każdego znacznika <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. 

 <iframe id=”facebook-jssdk-iframe” style=”width: 0px; height: 0px; border: 0px none;” 

src=”about:blank”> 

E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala osobom z niepełnosprawnością  wzroku na powiększanie podglądu stron, aby 

ułatwić ich odczytywanie. Więcej informacji: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html (displayed in new 

window).  

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/ 

oRLq6Mxjms0?wmode=transparent&amp;html5=1&amp;rel=0” width=”790” 

height=”444”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

E867 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. 

Rozważ połączenie łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz 

więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html (displayed in new window).  

<a href=”javascript:;” class=”changer” id=”text_resize_decrease”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

Dokument ten jest poprawnie napisanym arkuszem CSS wersja 3 + SVG
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c) Sprawdzenie hierarchii nagłówków (tzw. HTML outline). 

PODSTRONA I 

4.1.1 Outline w oparciu o nagłówki <h1-h6> 

<h1> Witamy w serwisie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

<h2> wydarzenia 

<h3> Mateusz Morawiecki o Pracowniczych Planach Kapitałowych: PPK zabezpieczą godne emerytury 

<h3> Premier Mateusz Morawiecki o tragedii w Koszalinie: Robimy wszystko, by ustalić przyczyny tego 

zdarzenia i zapobiec kolejnym 

<h3> Premier Mateusz Morawiecki: Wprowadzamy rozwiązania, które zapobiegają wzrostowi cen prądu 

<h3> Premier Mateusz Morawiecki: To powstanie zbudowało Rzeczpospolitą 

<h3> Życzenia od Rodaków dla premiera Mateusza Morawieckiego 

<h2> ludzie 

<h3> Rząd 

<h2> ważne sprawy 

<h2> multimedia 

<h2> kontakt 

4.1.2 Outline strukturalny 

[element body bez nagłówka] – należy dodać nagłówek ze stosowną treścią 

[element nawigacyjny bez nagłówka] – należy dodać nagłówek ze stosowną treścią 

 

PODSTRONA II 

4.2.1 Outline 

<h1> Ludzie 

<h2> Rząd 

<h2> Poprzedni premierzy 

4.2.2 Outline strukturalny 

[element body bez nagłówka] – należy dodać nagłówek ze stosowną treścią 

[element nawigacyjny bez nagłówka] – należy dodać nagłówek ze stosowną treścią  
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[element nawigacyjny bez nagłówka] – należy dodać nagłówek ze stosowną treścią 

Ludzie 

 [element aside bez nagłówka] – należy dodać nagłówek ze stosowną treścią 

5.2 PODSTRONA II 

5.2.1 Wykaz linków problematycznych 

Linie: 107, 988  

https://www.youtube.com/premierRP 

Link nie działa.   

Linie: 137, 138, 139  

javascript:; 

Należy zmienić ten link, ponieważ osoby korzystające z przeglądarki bez wsparcia JavaScript nie będą 

mogły śledzić tego linku.  

Linie: 104, 985  

https://www.facebook.com/kancelariapremiera 

Linie: 105, 986  

https://www.instagram.com/premierRP przekierowano do https://www.instagram.com/ premierRP/ 

Linia: 36  

https://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share Linia: lem. Należy sprawdzić adres URI. 

Linie: 103, 984  

https://www.flickr.com/premierRP Linia: lem. Check the URI. 

5.2.2 Wykaz linków przekierowanych 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i 

dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z 

analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. 

Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej 

bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, 

dla których dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, 

wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji 
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nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna 

poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób 

formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego 

skomplikowania języka.  

 

 

2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

1. Adres strony głównej:          https://www.abw.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: https://www.abw.gov.pl/ 

- podstrona II: https://www.abw.gov.pl/pl/o-abw/4,Agencja-BezpieczenstwaWewnetrznego.html 

- podstrona III: https://www.abw.gov.pl/pl/sluzba-w-abw/94,Sluzba-w-ABW.html 

- podstrona IV: https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-

WEWNETRZNEGO.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

https://www.abw.gov.pl/
https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO.html
https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/807,PRZEGLAD-BEZPIECZENSTWA-WEWNETRZNEGO.html
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5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

- Błędy wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 55, kolumna 5; do linii 55, kolumna 34 

ona”>↩ <div align=”center” id=”page”>↩  

Występuje zamykający tag body, ale pozostały niezamknięte elementy. 

Od linii 353, kolumna 3; do linii 353, kolumna 9 

</div>↩ </body>↩</htm Niezamknięty tag div. 

Od linii 55, kolumna 5; do linii 55, kolumna 34 

ona”>↩ <div align=”center” id=”page”>↩  

Niepoprawna wartość atrybutu for w tagu label. 

Od linii 72, kolumna 19; do linii 72, kolumna 39 

<label for=”szukajg”>szukaj 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 27 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 



 
 

47 
 

font-size:1px!important; 

Linia 71 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odniesienie do brakującego lub niewłaściwego identyfikatora (ID): 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w 

tej samej tabeli.  

Linia 360 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie 

między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > 

‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie 

należy numerować je w ramach  dostępnej nazwy. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html 

<table id=”CB_Window” cellspacing=”0” cellpadding=”0”> 

 

e) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

PODSTRONA I  

Arkusz CSS: https://www.abw.gov.pl/dokumenty/szablony/dynamic/1/1-724. css 

Linia 673  

#schowek .schowek-content 

Błąd w określeniu wartości : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć 

to top, zamiast top ) Linia 707  

#schowek .schowek-options 

Błąd w określeniu wartości : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć 

to right, zamiast right )  

 

     Linia 814  

Nieznany pseudo-element lub pseudo-klasa. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie 

miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których 

dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było 

kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów 

wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie 

była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze.  

 

 

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

1. Adres strony głównej:          https://www.arimr.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: https://www.arimr.gov.pl/ 

- podstrona II: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html 

  - podstrona III: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/praca.html  

 

   - podstrona IV: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow. html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

PODSTRONA I  

 

Linia 815 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe src=”//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXJCVF” height=”0” width=”0” 

style=”display:none;visibility:hidden”> 

 



 
 

50 
 

Linia 833 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/templates/arimr/assets/css/ 

bootstrap.min.css?1417780527 

Linia 5  

.carousel-inner > .item   

w tym wypadku tylko 0 jest poprawną wartością. Jeśli wartość ma być inna, po liczbie należy dodać 

jednostkę miary : 1000  

2.1.2 Arkusz CSS: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/templates/arimr/assets/css/ fonts.css 

Linia 4  

Błąd parsowania url(../fonts/’titillium-lightitalic.eot?#iefix’) format(‚embedded- 

-opentype’), url(‚../fonts/titillium-lightitalic.woff2’) format(‚woff2’), url(‚../ fonts/titillium-

lightitalic.woff’) format(‚woff’), url(‚../fonts/titillium-lightitalic.ttf’) format(‚truetype’), 

url(‚../fonts/titillium-lightitalic.svg#titilliumlight_italic’) format(‚svg’)  

Linia 91  

svg nie jest wartością dla ‚value’ : url(../fonts/socicon.svg) format(svg)  

2.1.3 Arkusz CSS: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/templates/arimr/assets/css/ 

layout.css?1549440644 

Linia 349  

.tiles .thumb .nav-item 

Błąd parsowania  

Linia 1563 nierozpoznane medium \000000screen \0screen { #arimr-carousel img, .box-multimedia 

img.img-thumb, .box-news img { width: auto } }  

2.1.4 Arkusz CSS: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/templates/arimr/assets/css/ 

owl.carousel.css?1417790097 

Linia 84  



 
 

51 
 

.owl-carousel .owl-controls .owl-nav .owl-prev, .owl-carousel .owl-controls .owl-nav  

.owl-next, .owl-carousel .owl-controls .owl-dot 

Błąd w określeniu wartości : cursor,  ‚hand’ nie jest wartością dla ‚cursor’ : hand  

Linia 191  

.owl-carousel .owl-video-play-icon:hover   

scale(1.3,1.3) nie jest wartością dla ‚trasnistion’ : scale(1.3,1.3)  

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie 

miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których 

dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było 

kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów 

wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie 

była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania 

zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

4. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Adres strony głównej:          http://www.parpa.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: http://www.parpa.pl/ 
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- podstrona II: http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci 

- podstrona III: http://www.parpa.pl/index.php/akty-prawne 

           - podstrona IV: http://www.parpa.pl/index.php/parpa-kontakt-informacje/kontakt 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

- Błędy wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Atrybut „display: block-inline’ jest niepoprawny.  

Od linii 54, kolumna 1; do linii 54, kolumna 137 

hidden;”>↩<div style=”width:70%; float:left; display:block-inline; color:#fff; font- 

-size:14px; margin-left:7px; margin-top:6px; font-weight:bold;”>↩↩ <di  

↩</div>↩↩↩<div style=”width:28%; height:30px; float:right; display:block-inline; text-align:right; 

padding-right:4px;”>↩↩ <fo 
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Atrybut width jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 90, kolumna 3; do linii 90, kolumna 99 

den;”> ↩ <table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”100%” style=”background-

color:#909090;”> ↩  

Atrybut border jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 90, kolumna 3; do linii 90, kolumna 99 

den;”> ↩ <table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”100%” style=”background-

color:#909090;”> ↩  

 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 132, kolumna 1; do linii 132, kolumna 111 

>↩</div>↩↩<table align=”center” width=”100%” cellpadding=”0” cellspacing=”0” border=”0” 

style=”background:transparent;” >↩<tr>↩ 

ap1”> ↩↩↩↩<table width=”95%” class=”top2” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” id=”contentTable” >↩<tr>↩ 

Od linii 203, kolumna 5; do linii 205, kolumna 43 

le” >↩<tr>↩↩ <td valign=”top” class=”lcol” id=”lcol”>↩ ↩ 

Atrybut valign jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 243, kolumna 9; do linii 246, kolumna 113 

↩ </td>↩↩↩ <td valign=”top” colspan=”3” style=”border-top: 3px solid transparent; padding: 3px;” 

id=”tdmainContent”>↩  

Niepoprawna wartość /images/file/TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W ROKU 2019.docx 

w atrybucie ‚href’ w tagu ‚a’. 

Od linii 601, kolumna 4; do linii 601, kolumna 73 

u:</p>↩<p><a href=”/images/file/TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W ROKU 

2019.docx”>Czytaj 

Atrybut valign jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 661, kolumna 9; do linii 667, kolumna 43 

>↩ </td>↩↩ ↩↩ ↩ ↩ <td valign=”top” class=”rcol” id=”rcol”> ↩  
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 683, kolumna 2; do linii 683, kolumna 90 

stom” >↩ <table style=”margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;” 

cellpadding=”0”>↩<tbod 

Brak komórek początkowych w tabeli. 

Od linii 243, kolumna 9; do linii 246, kolumna 113 

↩ </td>↩↩↩ <td valign=”top” colspan=”3” style=”border-top: 3px solid transparent; padding: 3px;” 

id=”tdmainContent”>↩ Niepoprawna  wartośc atrybutu for w tagu label. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

PODSTRONA I  

Linia 52 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<div style=”width:70%; float:left; display:block-inline; color:#fff; font-size:14px; margin-left:7px; 

margin-top:6px; font-weight:bold;”> 

Linia 64 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odniesienie do brakującego lub niewłaściwego identyfikatora (ID): 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w 

tej samej tabeli. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<label for=”mod-search-searchword” class=”element-invisible”> 

 

Linia 65 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”searchword” style=”padding:0px; width:150px;” maxlength=”20” type=”text” size=”20” 

value=”Szukaj...” onblur=”if (this.value==’’) this.value=’Szukaj’;” onfocus=”if (this.value==’Szukaj...’) 

this.value=’’;”> 
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Linia 88 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie 

między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > 

‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > 

 

 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”top2” id=”contentTable” width=”95%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0” 

align=”center”> 

Linia 647 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści.  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Arkusz CSS: http://www.parpa.pl/templates/parpa/css/template-grey.css  

Linia 11  

.lewe 

Błąd w określeniu wartości : display ‚block-inline’ jest jest wartością dla właściwości ‚display’ :  

block-inline Linia 17  

.srodek 

Błąd w określeniu wartości : display ‚block-inline’ jest jest wartością dla właściwości ‚display’ :  

block-inline Linia 110  

#content60 td 

Błąd parsowania ;’ }  

Linia 2331  
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button.close 

Błąd w określeniu wartości : padding w tym wypadku tylko 0 jest poprawną wartością. Jeśli wartość ma 

być inna, po liczbie należy dodać jednostkę miary : 3  

2.1.2 Arkusz CSS: http://www.parpa.pl/ 

Linia 54  

Błąd w określeniu wartości : display ‚block-inline’ jest jest wartością dla właściwości ‚display’ :  

block-inline  

Linia 63  

Błąd w określeniu wartości : display ‚block-inline’ jest jest wartością dla właściwości ‚display’ :  

block-inline  

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie 

miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których 

dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było 

kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów 

wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie 

była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze.  
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5. Agencja Wywiadu 

1. Adres strony głównej:          https://aw.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: https://aw.gov.pl/ 

- podstrona II: https://aw.gov.pl/kierownictwo/ 

- podstrona III: https://aw.gov.pl/prawo/ 

- podstrona IV: https://aw.gov.pl/kontakt/ 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

- Błędy wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Atrybut w obrębie stylów CSS: Błąd parsowania. 

W linii 58, kolumna 15190 

https://aw.gov.pl/kontakt/
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0.7) !important}::selection{ba 

Atrybut w obrębie stylów CSS: background: Błąd parsowania. W linii 111, kolumna 16 

background:;↩ color:  

Atrybut ‚aria-selected’ nie jest dozwolony dla tagu ‚style’  w tym miejscu. Od linii 144, kolumna 6; do 

linii 144, kolumna 49 

ipt>↩ <style type=”text/css” aria-selected=”true”>↩ .s Atrybut w obrębie stylów CSS: color: Błąd 

parsowania. Od linii 181, kolumna 17; do linii 181, kolumna 26 

color: !important;↩  

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 634, kolumna 35; do linii 634, kolumna 242 

_wrapper”><iframe width=”500” height=”281” 

src=”https://www.youtube.com/embed/whAGdO15XSE?feature=oembed” fram…”0” 

allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></ifra 

Znacznik ‚sty’e nie jest dowolonym element potomnym dla ‚body’  w tym kontekście. Od linii 1120, 

kolumna 6; do linii 1120, kolumna 28 

ipt>↩ <style type=”text/css”>#sfsi_ 

Atrybut ‚effect’ nie jest dozwolony dla tagu ‚a’ w tym miejscu. 

Od linii 1120, kolumna 406; do linii 1120, kolumna 536 

_inerCnt’><a class=’ sficn’ effect=’’ target=’_blank’ href=’https://www.facebook.com/ AWgovPL/’ 

id=’sfsiplusid_facebook’ style=’opacity:1’ ><img a Atrybut ‚effect’ nie jest dozwolony dla tagu ‚img’ w 

tym miejscu. Od linii 1120, kolumna 537; do linii 1120, kolumna 749 

acity:1’ ><img alt=’FACEBOOK’ title=’FACEBOOK’ src=’https://aw.gov.pl/wp-content/ 

plugins/ultimate-social-media…icons_theme/flat/flat_fb.png’ width=’40’ height=’40’ style=’’ 

class=’sfcm sfsi_wicon’ effect=’’ /></a></ 

Atrybut ‚effect’ nie jest dozwolony dla tagu ‚a’ w tym miejscu. 

Od linii 1120, kolumna 905; do linii 1120, kolumna 1028 

_inerCnt’><a class=’ sficn’ effect=’’ target=’_blank’ href=’https://twitter.com/AWgovPL’ 

id=’sfsiplusid_twitter’ style=’opacity:1’ ><img  

 

 

 



 
 

59 
 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Blokada sieciowa administratora uniemożliwia analizę. 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie 

i niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

6. Biuro do Spraw Substancji Chemicznych 

1. Adres strony głównej:         https://www.chemikalia.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: https://www.chemikalia.gov.pl/ 

- podstrona II: https://www.chemikalia.gov.pl/aktualnosci.html 

- podstrona III: https://www.chemikalia.gov.pl/dzialalnosc.html 

- podstrona IV: https://www.chemikalia.gov.pl/informacje_ogolne.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 
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4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

- Błędy wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC ‚-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN’ „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> ↩<htm 

W atrybucie content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Od linii 4, kolumna 2; do linii 4, kolumna 75 

↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” 

/> ↩<me 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

PODSTRONA I  
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Linia 148 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto rozważyć 

połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”przydatne_linki.html”> 

Linia 148 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto rozważyć 

połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”newsletter.html” class=”no”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

PODSTRONA I  

Arkusz CSS: https://www.chemikalia.gov.pl/text.css 

Linia 9     

Reguła @charset może pojawić się jedynie na początku arkusza. Należy się upewnić, że nie ma przed nią 

spacji. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I  

 

• W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza 

tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące 

funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu 

i/lub funkcję łącza.  

 

• Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo 

skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być 

prezentowany użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również 

widocznych opisów i większych elementów docelowych, które można klikać w formantach 
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formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest widoczny, użyj <label> element, aby 

skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma widocznej etykiety, należy 

podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza lub odwoływać się 

do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych.  

 

 

 

 

• Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy 

musi być przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść 

zawartość tekstową w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value.  

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 
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Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie 

i niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

 

7. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

1. Adres strony głównej:         http://www.ck.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: http://www.ck.gov.pl/ 

- podstrona II: http://www.ck.gov.pl/articles/id/6.html 

- podstrona III: http://www.ck.gov.pl/articles/id/8.html 

- podstrona IV: http://www.ck.gov.pl/articles/id/52.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ck.gov.pl/
http://www.ck.gov.pl/
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0  

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

PODSTRONA I  

 

Linia 51 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”table table-smaller”> 

Linia 89 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”table itable-bordered table-smaller”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 



 
 

65 
 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I  

 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

Błędy 

HTML Outline wg nagłówków 

<h1> Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

<h2> Komunikat w sprawie zmiany numeru telefonu kontaktowego do Centralnej Komisji 

<h2> Komunikat w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

<h2> Terminarz Dyżurów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Centralnej Komisji w 

2019 r. 

<h2> Komunikat w sprawie wzoru oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień 

<h2> Wzór oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień 

<h2> Informacja w sprawie składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy 
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<h2> Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania 

stopni (aktualizacja) 

<h2> Komunikat Centralnej Komisji dotyczący postępowań o nadanie tytułu profesora 

<h2> Do Kierowników jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora 

<h2> Komunikat w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora. 

<h2> Najbliższe posiedzenia Prezydium Centralnej Komisji 

<h2> Najbliższe posiedzenia Sekcji 

<h2> Rejestr recenzji w przewodach doktorskich 

<h2>  Galeria zdjęć 

<h2> Tytuł galerii 

 

HTML Outline strukturalny 

[element body bez nagłówka] – należy uzupełnić nagłówek odpowiednią treścią 

[element nav bez nagłówka] – należy uzupełnić stosownym nagłówkiem zawierającym odpowiednią 

treść  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Brak błędów kontrastu. 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie 

miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których 

dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było 

kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów 

wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie 

była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze.  
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8. Centralne Biuro Antykorupcyjne 

 Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: https://www.cba.gov.pl/ 

- podstrona II: https://www.cba.gov.pl/pl/o-cba/347,O-CBA.html 

- podstrona III: https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci 

- podstrona IV: https://www.cba.gov.pl/pl/kontakt/97,Kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów 
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- Błędy związane z WCAG 2.0 

PODSTRONA I  

Linia 85 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 90 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 90 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 85 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button type=”submit” class=”icon-search”> 

Linia 753 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form class=”” action=”#”> 

Linia 85 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 90 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

 

Linia 90 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 85 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 
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<button type=”submit” class=”icon-search”> 

 

b) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

          Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

Błędy 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. 

Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, 

czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy 

dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt.  

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. 
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Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt. Należy się 

upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. 

 

 

 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie 

miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których 

dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było 

kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów 

wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie 

była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania 

zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

9. Centrum Badania Opinii Społecznej 

1. Adres strony głównej:         https://www.cbos.pl/PL/home/home.php 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: https://www.cbos.pl/PL/home/home.php 

- podstrona II: https://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php 

- podstrona III: https://www.cbos.pl/PL/badania/metody_realizacji.php 

- podstrona IV: https://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I  

Linia 44 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

45 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się 

w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już 

kontekst obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”../control/wysoki_kontrast.php” class=”dymek”> 

Linia 49 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

50 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się 

w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już 

kontekst obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”../control/wielkosc_tekstu.php” class=”dymek”> 

Linia 57 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się 

w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już 

kontekst obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”../home/home.php” class=”dymek”> 

Linia 60 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<div style=”padding-top:60px;font-family:SourceSansPro-Light;font-size:35px;color:#4AB76E;”> 

Linia 65 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”szukaj” placeholder=”Szukaj komunikatów z badań” value=”” 

autocomplete=”off” class=”input_szukaj”> 

Linia 98 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<span style=”font-size:16px;”> 

Linia 131 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

    [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe style=”border:0” 

src=”https://www.youtube.com/embed/srmgv3hMa8k?hl=pl&amp;fs=1&amp;rel=0” allowfullscreen=”” 

width=”310” height=”174”> 

Linia 157 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

     

<div id=”cookies-message” style=”padding: 20px 0px; font-size: 14px; font-family: Arial; line-height: 

12px; border-top: 1px solid rgb(211, 208, 208); text-align: center; position: fixed; bottom: 0px; left: 0px; 

background-color: #EDEBEC; filter: Alpha(Opacity=70); opacity:.90; width: 100%; z-index: 999;”> 

Linia 157 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<a href=”javascript:WHCloseCookiesWindow();” id=”accept-cookies-checkbox” name=”accept-

cookies” style=”background-color: #EDEBEC; padding: 3px 3px; color: #333333; border-radius: 4px; -

moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; display: inline-block; margin-left: 10px; text-

decoration: none; cursor: pointer; font-size: 16px;”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Ramka iframe  

Element <main>  

ARIA tabindex   
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Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo 

skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany 

użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i 

większych elementów docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety 

formantu formularza jest widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli 

formularza. Jeśli nie ma widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut 

title do formantu formularza lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety 

nie są wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania..  
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie 

miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których 

dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było 

kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów 

wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie 

była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania 

zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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10. Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

1. Adres strony głównej:         https://www.duw.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: https://www.duw.pl/ 

- podstrona II: https://www.duw.pl/pl/urzad/informacjepodstawowe/10562,Informacje-podstawowe.html 

- podstrona III: https://www.duw.pl/pl/wojewoda/wojewoda/6,Wojewoda.html 

- podstrona IV: http://duw.pl/pl/urzad/informacje-podstawowe/kontakt/11855,Kontakt.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I  

- Błędy wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

PODSTRONA I  

Linia 81 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje 

także w linii: 79 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”szukaj” title=”szukaj”> 

Linia 255 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

253 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15140,Spotkanie-informacyjne-na-temat-Programu-Rozwoju-

Organizacji-Obywatelskich.html” target=”_top”> 

Linia 264 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

262 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15110,Odprawa-sluzb-i-przedstawicieli-administracji-rzadowej-

przed-feriami-zimowymi-na.html” target=”_top”> 

Linia 271 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

273 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15090,Wybieramy-Soltysa-Roku-2018.html”> 

Linia 273 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

271 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15090,Wybieramy-Soltysa-Roku-2018.html” target=”_top”> 

Atrybut ‚scrolling’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 506, kolumna 7; do linii 506, kolumna 396 

/a>↩      <iframe src=”//www.facebook.com/plugins/like.php?href=/pl/urzad/informacje-

podstawowe/10562,Informac…” style=”border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px; 

margin-left:5px; margin-top:-2px;”></ifra 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 506, kolumna 7; do linii 506, kolumna 396 

/a>↩      <iframe src=”//www.facebook.com/plugins/like.php?href=/pl/urzad/informacje-

podstawowe/10562,Informac…” style=”border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px; 

margin-left:5px; margin-top:-2px;”></ifra 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 79 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje 

także w linii: 81 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels                    

<label for=”szukaj”> 

Linia 347 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

Atrybut cellspacing jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 477, kolumna 1; do linii 477, kolumna 65 

g></div>↩↩<table align=”center” border=”0” cellpadding=”2” cellspacing=”1”>↩ <tbo 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Arkusz CSS: https://www.duw.pl/dokumenty/szablony/dynamic/1/1-21.css 

Linia 818   

#schowek .schowek-content   

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to top, 

zamiast top ) Linia 852   

#schowek .schowek-options   

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

right, zamiast right ) 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I  

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka <iframe> 

Atrybut/y typu ARIA tabindex 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2. 

PODSTRONA I  

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem 

się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie 

okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest 

potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności 

analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów 

zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej 

intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się 

w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie 

ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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11. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

1. Adres strony głównej:       http://dwingik.duw.pl 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

- podstrona I: http://dwingik.duw.pl 

- podstrona II: http://dwingik.duw.pl/gik/sluzba-geodezyjna/ dwingik/11715,DWINGiK.html 

- podstrona III: http://dwingik.duw.pl/gik/aktualnosci 

- podstrona IV: http://dwingik.duw.pl/gik/dane-kontaktowe/11714,Danekontaktowe.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

- Błędy wg standardu W3C 

PODSTRONA I  

Oczekiwany początek dokumentu to ‚<!DOCTYPE html>’. 

Od linii 1, kolumna 1; to line 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 
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Niepoprawne wartości ‚aural, braille’ atrybutu ‚media’ w tagu ‚link’. Od linii 19, kolumna 5; to line 

19, kolumna 91 

n” />↩    <link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/gik/wai” media=”aural, braille” />↩    < 

Niepoprawne wartości ‚handheld, tty’ atrybutu ‚media’ w tagu ‚link’. Od linii 20, kolumna 5; to line 

20, kolumna 92 

e” />↩    <link rel=”alternate” title=”Wersja mobilna” href=”/gik/mobile” media=”handheld, tty” />↩    

< 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

PODSTRONA I  

Linia 78 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 80 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukaj”> 

Linia 80 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 78 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”szukaj” title=”szukaj”> 

Linia 33 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:9pt!important; 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 
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2.1.1 Arkusz CSS: http://dwingik.duw.pl/dokumenty/szablony/dynamic/5/5-279.css 

818   

#schowek .schowek-content   

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function should be to 

right, not right ) 852   

#schowek .schowek-options   

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function should be to 

right, not right ) 

2.2.2 Arkusz CSS: http://dwingik.duw.pl/script/mootools/vlaCalendar/styles/ vlaCal-v2.1.css 

26   

*  Błąd parsowania *html .vlaCalendarPicker .pickerBackground { background-image: 

url(„../images/calendar_background.gif”); } 

PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://dwingik.duw.pl/dokumenty/szablony/dynamic/5/5-279. css 

818   

#schowek .schowek-content   

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function should be to 

right, not right ) 852   

#schowek .schowek-options   

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function should be to 

right, not right ) 

2.2.2 Arkusz CSS: http://dwingik.duw.pl/script/mootools/vlaCalendar/styles/ vlaCal-v2.1.css 

26   

 Błąd parsowania *html .vlaCalendarPicker .pickerBackground { background-image: 

url(„../images/calendar_background.gif”); } 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 
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Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

PODSTRONA II 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Etykieta lub opis typu ARIA 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem 

się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie 

okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest 

potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności 

analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów 

zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej 

intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się 

w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie 

ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

12. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu 

1. Adres strony głównej:         http://www.wif.wroclaw.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wif.wroclaw.pl/ 

podstrona II: http://www.wif.wroclaw.pl/wif/aktualnosci/komunikaty-wif 
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podstrona III: http://www.wif.wroclaw.pl/wif/informacje/druki-dopobrania/4609,Druki-do-pobrania.html 

podstrona IV: http://www.wif.wroclaw.pl/wif/inspekcja-farmaceutyczn/daneadresowe/4592,Dane-

adresowe.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link Od linii 14, kolumna 5; do linii 14, kolumna 91 

itle>↩ <link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/wif/wai” media=”aural, braille” />↩ < 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 15, kolumna 5; do linii 15, kolumna 92 

http://www.wif.wroclaw.pl/wif/inspekcja-farmaceutyczn/daneadresowe/4592,Dane-adresowe.html
http://www.wif.wroclaw.pl/wif/inspekcja-farmaceutyczn/daneadresowe/4592,Dane-adresowe.html
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e” />↩ <link rel=”alternate” title=”Wersja mobilna” href=”/wif/mobile” media=”handheld, tty” />↩ < 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 28, kolumna 5; do linii 28, kolumna 34 

↩ ↩ <div id=”page” align=”center”>↩ 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. 

Od linii 59, kolumna 4; do linii 59, kolumna 24 

>↩<ul>↩<li style=”width:px”><a hre 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 385, kolumna 9; do linii 385, kolumna 40 

>↩ <div id=”footer” align=”center”>↩ 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 130 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 131 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukaj”> 

Linia 131 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 130 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”>” title=”szukaj” class=”submit”> 

Linia 162 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 
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Linia 164 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link Od linii 14, kolumna 5; do linii 14, kolumna 91 

itle>↩ <link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/wif/wai” media=”aural, braille” />↩ < 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 15, kolumna 5; do linii 15, kolumna 92 

e” />↩ <link rel=”alternate” title=”Wersja mobilna” href=”/wif/mobile” media=”handheld, tty” />↩ < 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 28, kolumna 5; do linii 28, kolumna 34 

↩ ↩ <div id=”page” align=”center”>↩ 

 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. 

Od linii 67, kolumna 4; do linii 67, kolumna 24 

>↩<ul>↩<li style=”width:px”><a hre 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukaj”> 

 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA III 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Błędy 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt.  

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną.  
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość 

i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści 

oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą 

pewne utrudnienia w dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku 

innych witryn obsługę.  Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności 

wspomagających dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  

 

 

 

13. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 

1. Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/ 

podstrona II: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=97809 

podstrona III: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2155 

podstrona IV: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=628 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=628
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 102 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/html4/loose.dtd”>↩<html 

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. Od linii 6, kolumna 1; do 

linii 6, kolumna 49 

ent=”pl”>↩<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl”>↩<link Znak | (kreska pionowa) jest 

niedozwolony. 

Od linii 9, kolumna 87; do linii 9, kolumna 191 

-scale=1”><link href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,700|Roboto:400,500,700” 

rel=”stylesheet”><link 

Atrybut hspace w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 32, kolumna 24; do linii 32, kolumna 161 
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=”herb” ><img alt=”Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu” hspace=”0” 

src=”herb.php?h=65&amp;w=52” align=”bottom” border=”0”></div> 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 32, kolumna 24; do linii 32, kolumna 161 

=”herb” ><img alt=”Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu” hspace=”0” 

src=”herb.php?h=65&amp;w=52” align=”bottom” border=”0”></div> 

 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 58, kolumna 1; do linii 58, kolumna 18 

rong></p>↩<p align=”center”>↩<str 

 

Spacja jest niedozwolona w atrybucie href. 

Od linii 71, kolumna 345; do linii 71, kolumna 1195 

;</strong><a href=”mailto: ihjg@wiih.wroclaw.pl?body=%0A%0AW%20zwi%C4%85zku%20z%20 

realizacj%C4%85%20wymog%C3%B…a%20na%20stronie%20BIP%20https%3A%2F%2Fwiih.ibip. 

wroc.pl%2Fpublic%2F%3Fid%3D118948” target=”_blank”> ihjg@ 

 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 103, kolumna 681; do linii 103, kolumna 718 

ka-ikony”><div class=”td_content” align=”right”><a id= 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 51 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 106 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button id=”close-left-nav” class=”closebtn”> 
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PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 102 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/html4/loose.dtd”>↩<html 

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. Od linii 6, kolumna 1; do 

linii 6, kolumna 49 

ent=”pl”>↩<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl”>↩<link Znak | (kreska pionowa) jest 

niedozwolony. 

Od linii 9, kolumna 87; do linii 9, kolumna 191 

-scale=1”><link href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,700|Roboto:400,500,700” 

rel=”stylesheet”><link 

Atrybut hspace w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 32, kolumna 24; do linii 32, kolumna 161 

=”herb” ><img alt=”Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu” hspace=”0” 

src=”herb.php?h=65&amp;w=52” align=”bottom” border=”0”></div> 

Atrybut face nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 80, kolumna 76; do linii 80, 

kolumna 89 

ew roman”><span face=””>gdy wz 

Atrybut face nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 205, kolumna 1804; do linii 205, 

kolumna 1817 

wiedziec”><span face=””>Szczec 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 51 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także 

w linii: 217 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 
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tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button id=”close-left-nav” class=”closebtn”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/css/110/style.css Linia 186 

.kategoria ul 

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font 

Linia 192 

.kategoria ul li 

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font 

Linia 201 

.kategoria ul li ul li 

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font 



 

 

PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 186 

.kategoria ul 

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font Linia 192 

.kategoria ul li 

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font Linia 201 

.kategoria ul li ul li 

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Błędy 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie hierarchii nagłówków (tzw. HTML outline) 

 

PODSTRONA I 

HTML Outline wg nagłówków 

<h1> Menu 

<h2> Komunikaty 

<h2> Wakacje 

<h2> Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

<h2> Sprawozdanie z działalności 



 

 

<h2> Decyzje 

<h2> PRZETARGI 

<h2> Informacje o wolnych stanowiskach pracy w WIIH we Wrocławiu 

<h1> Dane adresowe 

<h1> Menu 

<h2> Biuletyn Informacji Publicznej 

<h2> RODO 

<h2> Spory konsumenckie 

<h2> ADR - Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 

<h2> Stały Sąd Polubowny ( SSP) 

<h2> Świadomy Senior 

<h2> Rzeczoznawcy 

<h2> Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie 

<h2> Dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego 

<h2> Petycje 

<h2> Platforma e-puap 
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Wakacje Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Sprawozdanie z działalności 

Decyzje 

PRZETARGI 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w WIIH we Wrocławiu 

Dane adresowe 

Menu Biuletyn Informacji Publicznej 

RODO 

Spory konsumenckie ADR - Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 

Stały Sąd Polubowny ( SSP) 

Świadomy Senior 

Rzeczoznawcy 

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie Dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego 

Petycje 

Platforma e-puap 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z 

osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z 

posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości 

przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na 

wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to 

wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej 

bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna 

W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów 

witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w 

tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

 

14. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

we Wrocławiu 

1. Adres strony głównej:         http://bip.wijhars.pl 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://bip.wijhars.pl 

podstrona II: http://bip.wijhars.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=48&Itemid=11 3.  

podstrona III: http://bip.wijhars.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=53&Itemid=61 4.  

podstrona IV: http://bip.wijhars.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=105&Itemid=109 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Element title nie może być pusty. 

Od linii 9, kolumna 10; do linii 9, kolumna 17 

↩ <title></title>↩ <li 

 

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 238, kolumna 5; do linii 238, kolumna 25 

/>↩↩<div class=”cleared”></div> 

 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 239, kolumna 7; do linii 239, kolumna 12 

iv>↩ </div>↩</d 

Niezamknięty element ul. 
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Od linii 236, kolumna 3; do linii 236, kolumna 21 

dy”>↩↩<ul class=”menu” />↩↩ 

Niewłaściwe zamknięcie znacznika za pomocą /. Od linii 260, kolumna 3; do linii 260, kolumna 21 

dy”>↩↩<ul class=”menu” />↩↩ 

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 262, kolumna 5; do linii 262, kolumna 25 

 

 

 

Występuje zamykający element div, w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

/>↩↩<div class=”cleared”></div> 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 287, kolumna 7; do linii 287, kolumna 12 

iv>↩ </div>↩</d 

Niezamknięty element ul. 

Od linii 284, kolumna 3; do linii 284, kolumna 21 

dy”>↩↩<ul class=”menu” />↩↩ 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu input w tym miejscu. 

Od linii 329, kolumna 3; do linii 329, kolumna 102 

><br />↩<input id=”modlgn_username” type=”text” name=”username” class=”inputbox” alt=”username” 

size=”18” />↩</p> 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu input w tym miejscu. 

Od linii 333, kolumna 3; do linii 333, kolumna 102 

><br />↩<input id=”modlgn_passwd” type=”password” name=”passwd” class=”inputbox” size=”18” 

alt=”password” />↩</p> 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu input w tym miejscu. 

Od linii 337, kolumna 3; do linii 337, kolumna 111 

/label>↩<input id=”modlgn_remember” type=”checkbox” name=”remember” class=”inputbox” 

value=”yes” alt=”Remember Me” />↩</p> 
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Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 387, kolumna 78; do linii 387, kolumna 136 

ter”><div><table cellpadding=”0” cellspacing=”0” style=”width: 90%;”><tbody 

Element hr nie jest dozwolony jako element potomny w tagu strong w tym kontekście.  

Od linii 495, kolumna 56; do linii 495, kolumna 61 

„><strong><hr /></stro 

Atrybut border  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 501, 

kolumna 1; do linii 501, kolumna 70 

ong></h2>↩<table style=”width: 282px; height: 118px;” border=”0” align=”center”>↩<tbod 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 503, kolumna 5; do linii 504, kolumna 47 

body>↩<tr>↩<td colspan=”2” valign=”middle” align=”center”>↩<p st 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 9 [WCAG2 2.4.2 (A)] Należy dodać zwięzły, sensowny <title> do strony, aby ją w ten sposób opisać: 

Element <title> powinien zawierać zwięzły, zrozumiały opis, nie więcej niż 150 znaków. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F25.html 

<title> 

Linia 71 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form action=”index.php” method=”post”> 

Linia 73 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”searchword” id=”mod_search_searchword” maxlength=”34” alt=”Szukaj” 

class=”inputboxart-vmenu” type=”text” size=”34” value=”Szukaj&hellip;” onblur=”if(this.value==’’) 

this.value=’Szukaj&hellip;’;” onfocus=”if(this.value==’Szukaj&hellip;’) this.value=’’;” /> 

Linia 337 [WCAG2 3.3.2 (A)] Odpowieni tekst <label> musi pojawić się przed formularzem: 
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Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/H44.html 

<input id=”modlgn_remember” type=”checkbox” name=”remember” class=”inputbox” value=”yes” 

alt=”Remember Me” /> 

Linia 387 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” style=”width: 90%;”> 

Linia 456 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table style=”width: 631px; height: 96px;” frame=”hsides” border=”0” align=”center”> 

Linia 550 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<hr width=”300” /> 

 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 71 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form action=”index.php” method=”post”> 

Linia 73 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”searchword” id=”mod_search_searchword” maxlength=”34” alt=”Szukaj” 

class=”inputboxart-vmenu” type=”text” size=”34” value=”Szukaj&hellip;” onblur=”if(this.value==’’) 

this.value=’Szukaj&hellip;’;” onfocus=”if(this.value==’Szukaj&hellip;’) this.value=’’;” /> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

Arkusz CSS: http://bip.wijhars.pl/templates/wijhars_2012_12/css/ template.css 

Linia 569 

h1.art-logo-name 

Niepoprawny numer : text-align Błąd parsowania 

Linia 578 

h1.art-logo-name, h1.art-logo-name a, h1.art-logo-name a:link, h1.art-logo-name a:visited, h1.art-logo-name 

a:hover 

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania 

Linia 591   

h2.art-logo-text, h2.art-logo-text a, h2.art-logo-text a:link, h2.art-logo-text a:visited, h2.art-logo-text a:hover 

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania 

Linia 597   

h2.art-logo-text 

Niepoprawny numer : text-align Błąd parsowania 
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Linia 1469 

.art-article th, .art-article td 

Niepoprawny numer : border auto nie jest wartością color 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 

czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest 

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 

widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza 

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami PIERWSZEGO planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  
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15. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 

1. Adres strony głównej:     http://winb.wroc.pl/     

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://winb.wroc.pl/ 

podstrona II: http://winb.wroc.pl/index.php/godziny-pracy 

podstrona III: http://winb.wroc.pl/index.php/kontakt-2 

podstrona IV: http://winb.wroc.pl/index.php/dane-teleadresowe-pinb 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 15, kolumna 3; do linii 15, kolumna 113 

css” />↩ <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez_20/css/position.css” type=”text/css” 

media=”screen,projection” />↩ <li  
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Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 16, kolumna 3; do linii 16, kolumna 111 

on” />↩ <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez_20/css/layout.css” type=”text/css” 

media=”screen,projection” />↩ <li 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 210, kolumna 1; do linii 210, kolumna 86 

span></p>↩<p style=”text-align: right; orphans: 2; widows: 2; word-spacing: 0px;” align=”right”><span 

 

b) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <nav>  

Wyszukiwarka  

Element <main>  

Błędy 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt.  

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną.  
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c) Sprawdzenie hierarchii nagłówków (tzw. HTML outline) 

PODSTRONA I 

HTML Outline wg nagłówków 

<h1> [pusty nagłówek] – należy uzupełnić nagłówek odpowiednią treścią 

<h2> Nawigacja i wyszukiwanie 

<h3> Nawigacja 

<h3> Szukaj 

<h3> Komunikaty 

<h3> WINB Wrocław 

<h3> dane kontaktowe 

<h2> Komunikat 

<h2> Komunikat w sprawie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych <h2> Komunikaty 

<h2> Zarządzenie w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony 

oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt 

HTML Outline strukturalny 

[element body z pustym nagłówkiem] – należy uzupełnić nagłówek odpowiednią treścią 

Nawigacja i wyszukiwanie 

Nawigacja 
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Szukaj 

Komunikaty 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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16. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

1. Adres strony głównej:        https://www.wroclaw.pios.gov.pl 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.wroclaw.pios.gov.pl 

podstrona II: https://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?dzial=aktualnosci  

podstrona III: https://www.wroclaw.pios.gov.pl/index. php?dzial=oplaty&pod=skarbowa  

podstrona IV: https://www.wroclaw.pios.gov.pl/index. php?dzial=onas&pod=delegatury 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Powielony identyfikator ID  menu-udostepnianie. 

Od linii 153, kolumna 53; do linii 153, kolumna 99 

<li class=’menuDrugie’ id=’menu-udostepnianie’>↩ 

Powielony identyfikator ID  menu-udostepnianie-name. 

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/
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Od linii 154, kolumna 33; do linii 154, kolumna 116 

<a href=’index.php?dzial=oplaty&amp;pod=udostepnianie’ id=’menu-udostepnianie-name’>Opłata 

Brak otwierającego tagu p, choć występuje zamykający. 

Od linii 327, kolumna 13; do linii 327, kolumna 16 

</p>↩ 

Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 57 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: :  

153 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<li class=’menuDrugie’ id=’menu-udostepnianie’> 

Linia 58 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: :  

154 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html <a 

href=’index.php?dzial=onas&amp;pod=udostepnianie’ id=’menu-udostepnianie-name’> 

Linia 153 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 57 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<li class=’menuDrugie’ id=’menu-udostepnianie’> 

Linia 182 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

183 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=’https://www.bip.wroclaw.pios.gov.pl’> 

 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 
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Brak otwierającego tagu p, choć występuje zamykający. Od linii 286, kolumna 61; do linii 286, kolumna 

64 

owych</h4></p>↩<p>Z 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 307, kolumna 115; do linii 307, 

kolumna 118 

sonia</h3></p>↩<p>Pr 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 336, kolumna 68 

spotkanie1.jpg’style=’margin:3 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 336, kolumna 30; do linii 336, kolumna 86 

n:center’><img src=’grafika/foto/spotkanie1.jpg’style=’margin:3px’></p>↩<  

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 348, kolumna 68 

spotkanie2.jpg’style=’margin:3 

Linia 56 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: :  

152 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekwentne interpretowanie 

stron internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<li class=’menuDrugie’ id=’menu-udostepnianie’> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.wroclaw.pios.gov.pl/css/style.css 

Linia 206 

.komunikaty h3   

Niepoprawny numer : padding-top Wartości negatywne -3px są niedozwolone 

PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 206 

.komunikaty h3   
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Niepoprawny numer : padding-top Wartości negatywne -3px są niedozwolone 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Błędy 

Brak błędów. 

PODSTRONA II 

Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Brak błędów kontrastu. 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

17. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu 

1. Adres strony głównej:        http://dolnyslask.witd.gov.pl 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://dolnyslask.witd.gov.pl 

podstrona II: http://dolnyslask.witd.gov.pl/Ogloszenia-1-5.html 

podstrona III: http://dolnyslask.witd.gov.pl/Dzialania-ITD-1-49.html 

podstrona IV: http://dolnyslask.witd.gov.pl/Kontakt-1-13.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

http://dolnyslask.witd.gov.pl/Kontakt-1-13.html


 

117 
 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 53 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu ‚ID’: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ info-and-

relationships.html 

[WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 225 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukaj” style=”position:absolute; left: -9999px;”> 

Linia 175 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<span style=”font-size: 10px;”> 

Linia 199 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table style=”margin-left: auto; margin-right: auto;”> 

Linia 225 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 53 
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Linia 229 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table style=”width: 1030px;”> 

 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Linia 49 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”mapa-serwisu-01235.html”> 

Linia 53 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu ‚ID’: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ info-and-

relationships.html 

Linia 53 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu ‚ID’: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ info-and-

relationships.html 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 200, kolumna 463; do linii 200, kolumna 480 

NTAKT</h3><p align=”center”><stron 

Pusta wartość atrybutu size w tagu input jest niepoprawna. 
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Od linii 223, kolumna 17; do linii 223, kolumna 117 

<br /><input style=”width:133px;” type=”text” name=”wynik” disabled size=”” value=”8&nbsp;należy 

dodać&nbsp;9 „ />&nbsp; 

Spacja jest niedozwolona w atrybucie href. Od linii 233, kolumna 298; do linii 233, kolumna 454 

bsp;&nbsp;<a href=”mailto:adres@nadawcy?subject=link do strony Wojewódzkiego Transportu 

Drogowego we Wrocławiu&body=http://www.dolnyslask.witd.gov.pl/witd-1- 

13.html”><img sr 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://dolnyslask.witd.gov.pl/css/style.css 

Linia 1   

#prawa_tresc .przerwaLinia    

Niepoprawny numer : background url(„../img/obrazki.png”) nie jest wartością backgr
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PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 1   

#prawa_tresc .przerwaLinia    

Niepoprawny numer : background url(„../img/obrazki.png”) nie jest wartością background 

PODSTRONA IV 

Arkusz CSS:  

Linia 1   

#prawa_tresc .przerwaLinia    

Niepoprawny numer : background url(„../img/obrazki.png”) nie jest wartością background 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

ARIA tabindex  

Błędy 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza.  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

 

18.  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu 

1. Adres strony głównej:         http://www.wroc.wiw.gov.pl 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wroc.wiw.gov.pl 

podstrona II: http://wroc.wiw.gov.pl/index.php?option=com_ 

content&task=blogcategory&id=23&Itemid=60 

podstrona III: http://wroc.wiw.gov.pl/index.php?option=com_ content&task=view&id=940&Itemid=99 4.  

podstrona IV: http://wroc.wiw.gov.pl/index.php?option=com_ content&task=view&id=74&Itemid=59 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML 

w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 44; do linii 1, kolumna 164 

-8859-2”?><!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩↩↩<ht 

W atrybucie content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Od linii 7, kolumna 1; do linii 7, kolumna 72 

>↩↩<head>↩<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=iso-8859-2”>↩<titl 

W atrybucie content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Od linii 14, kolumna 2; do linii 14, kolumna 75 

.ico” />↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-2” />↩<link 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. 
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Od linii 14, kolumna 2; do linii 14, kolumna 75 

.ico” />↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-2” />↩<link 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 35, kolumna 1; do linii 35, kolumna 35 

age_bg”> ↩<div class=”center” align=”center”>↩<div 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 54, kolumna 11; do linii 54, kolumna 62 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”pill”>↩ 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście.  

Od linii 96, kolumna 1; do linii 96, kolumna 23 

/script>↩↩<style type=’text/css’>↩<!--↩ 

Niepoprawna wartość dla cursor. 

Od linii 133, kolumna 9; do linii 133, kolumna 12 

↩ cursor:hand; ↩}↩. 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 218, kolumna 1; do linii 218, kolumna 41 

↩</style>↩<div id=”wrap” class=”menu” align=”left”>↩<tabl 

Atrybut cellspacing  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 219, kolumna 1; do linii 219, kolumna 63 

n=”left”>↩<table cellspacing=”0” cellpadding=”0” id=”menu” class=”menu” > ↩<tr> 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 219, kolumna 1; do linii 219, kolumna 63 

n=”left”>↩<table cellspacing=”0” cellpadding=”0” id=”menu” class=”menu” > ↩<tr> 

Atrybut width  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 499, 

kolumna 1; do linii 499, kolumna 20 

Niepoprawny adres hosta. 

Od linii 518, kolumna 22; do linii 518, kolumna 48 

gn=”left”><a href=”http://” title=””></a></ 

Atrybut valign w tagu tr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 
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Od linii 537, kolumna 47; do linii 538, kolumna 25 

er1user2”>↩<tr valign=”top”>↩ 

Atrybut language w tagu script jest przestarzały. Use the type attribute instead. 

Od linii 542, kolumna 1; do linii 542, kolumna 33 

Atrybut cellspacing  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 682, kolumna 76; do linii 682, kolumna 165 

h: 740px”><table border=”0” cellspacing=”5” cellpadding=”5” width=”484” height=”177” 

align=”center”><tbody 

Atrybut border  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 682, 

kolumna 76; do linii 682, kolumna 165 

h: 740px”><table border=”0” cellspacing=”5” cellpadding=”5” width=”484” height=”177” 

align=”center”><tbody 

Atrybut align w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 682, kolumna 177; do linii 682, kolumna 254 

tbody><tr><td align=”center” style=”font-size: 30px; font-weight: bold; color:  

#4ba123”><p><a  

Element address nie może występować po elemencie address. Od linii 682, kolumna 645; do linii 682, 

kolumna 722 

ze: 18px”><address style=”font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: xx-small”>&nbsp; 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 708, 

kolumna 1; do linii 708, kolumna 8 

ower_by”>↩<center>WIW Wr 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 708, kolumna 41; do linii 708, kolumna 44 

8</center></p>↩ 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 43 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 
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<img src=”http://wroc.wiw.gov.pl/templates/rhuk_milkyway10/images/mw_joomla_logo. png” border=”0” 

alt=”logo” /> 

Linia 69 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form action=”index.php?option=com_search” method=”get”> 

Linia 71 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Linia 539 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”nopad user1user2”> 

Linia 672 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://wroc.wiw.gov.pl/templates/rhuk_milkyway10/css/ template_css.css 

Linia 30   

hr  

Niepoprawny numer : border-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: http://www.wroc.wiw.gov.pl 

Linia 37 

.transMenu .itemLinia    

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor 
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PODSTRONA II Arkusz CSS: template_css.css 

Linia 30   

hr  

Niepoprawny numer : border-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: http://wroc.wiw.gov.pl/index.php?option=com_ 

content&task=blogcategory&id=23&Itemid=60 

Linia 37 

.transMenu .itemLinia    

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  
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Obraz tworzący odstęp w układzie elementów podstrony (który powinen mieć wyjątkowo pusty tekst 

alternatywny, gdyż jest dodany jedynie w celu tworzenia odstępu i nie przekazuje treści) nie ma atrybutu 

‚alt’. Atrybut ‚alt’ powinien być pusty lub należy rozważyć użycie CSS zamiast obrazu do sterowania 

układem. 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

1. Adres strony głównej:         https://www.gddkia.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.gddkia.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.gddkia.gov.pl/pl/100/gddkia-bialystok 

podstrona III: https://www.gddkia.gov.pl/pl/19/lista-utrudnien 

podstrona IV: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1001/kontakt 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

https://www.gddkia.gov.pl/
https://www.gddkia.gov.pl/pl/1001/kontakt
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 52 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 57 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/” class=”logo” title=”GDDKiA”> 

Linia 57 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 52 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/” class=”link l1 open-popup”> 

Linia 59 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 60 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 
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<a onclick=”ZoomText(‚-1’,’articleShowWrapper’)” title=”Zmniejsz wielkość czionki” 

href=”javascript:void(0);” id=”fonts-small”> 

 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 93 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”fraza” id=”pageSearch” placeholder=”Szukaj” /> 

Linia 499 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”kontakt_table”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.gddkia.gov.pl/css/css.css?t=03012019_71413 

Linia 6259 Błąd parsowania 

 }@CHARSET „UTF-8”; 

Linia 6996 

.bx-prev:hover, .bx-next:hover   

Błąd parsowania 

Linia 7044 
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#Banner .bx-prev:hover, #Banner .bx-next:hover  Błąd parsowania 

Linia 7268 

.social-media img:hover   

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

20. Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

1. Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.gif.gov.pl/  

podstrona II: https://www.gif.gov.pl/pl/urzad/kierownictwourzedu/4,Kierownictwo-Urzedu.html 

podstrona III: https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/serializacjaproduktow/1397,Obowiazek-serializacji-

produktow-leczniczych.html  

4. podstrona IV: https://www.gif.gov.pl/pl/kontakt/informacjeteleadresowe/163,Informacje-

teleadresowe-i-godziny-pracy.html 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/serializacjaproduktow/1397,Obowiazek-serializacji-produktow-leczniczych.html
https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/serializacjaproduktow/1397,Obowiazek-serializacji-produktow-leczniczych.html
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4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze.  

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Błąd parsowania w obrębie stylów CSS. 

Od linii 115, kolumna 17; do linii 116, kolumna 1 

ght: 15px;↩↩</styl 
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Element border nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. Od linii 205, kolumna 3; do linii 205, 

kolumna 154 

ound”> ↩<a href=”https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/zintegrowany-system- 

-mon/1317,Zintegrowany-System-Monitorowania-Obrotu-Produktami-Leczniczymi.html” border=”0”> ↩ 

Element li nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 214, 

kolumna 5; do linii 214, kolumna 8 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 222, 

kolumna 11; do linii 222, kolumna 16 

</div>↩↩ 

Niezamknięty element a. 

Od linii 205, kolumna 3; do linii 205, kolumna 154 

ound”> ↩<a href=”https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/zintegrowany-system-mon/1317,Zintegrowany-

System-Monitorowania-Obrotu-Produktami-Leczniczymi.html” border=”0”> ↩ 

Element border nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. 

w linii 222, kolumna 17 

</div>↩↩ 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 225, 

kolumna 9; do linii 225, kolumna 14 

↩</div>↩ 

Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 237, kolumna 31; do linii 237, kolumna 42 

er-pause”><a href=”#”>&#1007 

Zamykający tag a narusza zasadę zagnieżdżania elementów. Od linii 237, kolumna 31; do linii 237, 

kolumna 42 

er-pause”><a href=”#”>&#1007 

 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Element ul nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 112, kolumna 104; do linii 112, kolumna 127 

na: </li> <ul id=”sciezka-naviUl”>↩<li>< 
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- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 213 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

PODSTRONA IV 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 237, kolumna 30; do linii 237, kolumna 445 

htColumn”><iframe aria-hidden=”true” frameborder=”0” height=”300” src=”https:// 

www.google.com/maps/embed?pb=!1…le prezentujący położenie Urzędu na mapie (zawarty w elemencie 

html o nazwie - iframe)” width=”400”></ 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 214 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

Linia 237 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.gif.gov.pl/ 

91   

#countdown .labels li:last-child   

Błąd parsowania 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 
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PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

ARIA  

Błędy 

•Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza 



 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

 

Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

 

Błędy 

Brak błędów. 

PODSTRONA IV 

Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  
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Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

 

Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 

czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest 

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 

widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza  

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych.  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 
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oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

21. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

1. Adres strony głównej:         http://piorin.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://piorin.gov.pl/ 

podstrona II: http://piorin.gov.pl/struktura/ 

podstrona III: http://piorin.gov.pl/praca/ 

podstrona IV: http://piorin.gov.pl/media/ 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 668, kolumna 1; do linii 668, kolumna 69 

http://piorin.gov.pl/media/


 
 

139 
 

bsp;</p>↩↩<table border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”width:100%”>↩ <tbo 

Linia 84 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 85 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#headings-and-labels 

<input tabindex=”3” title=”szukaj” class=”sb-search-input” placeholder=” szukana fraza ...” type=”text” 

value=”” name=”query” id=”search”> 

Linia 177 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a tabindex=”5” title=”Zdrowie roślin” class=” submenu”> 

Linia 224 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a tabindex=”5” title=”Nasiennictwo” class=” submenu”> 

Linia 263 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a tabindex=”5” title=”Środki ochrony roślin” class=” submenu”> 

Linia 454 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Zobacz także w linii: 458 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/rotator/rejestracja-podmiotow-zainteresowanych-eksportem-jablek-do-kolumbii,110.html”> 

Linia 678 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 
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‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table style=”width:100%” cellspacing=”1” cellpadding=”1” border=”0”> 

Linia 681 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<a href=”/rso” style=”line-height: 22px; font-size: 14px;”>  
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Linia 83 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 84 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#headings-and-labels 

<input tabindex=”3” title=”szukaj” class=”sb-search-input” placeholder=” szukana fraza ...” type=”text” 

value=”” name=”query” id=”search”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://piorin.gov.pl/gfx/piorin/_thumbs/piorin__1549028313_lFg. css 

Linia 1  

.row 

Błąd w określeniu wartości : max-width Zbyt wiele wartości lub wartości nierozpoznane : em  

Linia 1  

.news-module-list .tags-box 

Właściwość taka jak margin-botom nie istnieje. Powinna być użyta właściwość margin-bottom :  

22px  

Linia 1  

Błąd parsowania [: 183px;float: left;display: block;margin-right: 0}.gallery-list  

.small-title]  

Błąd w określeniu wartości : left none nie jest wartością dla left : none  

Linia 1  

#fancybox-left-ico 

Błąd w określeniu wartości : right none nie jest wartością dla right : none  

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 
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Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <footer> 

Atrybut/y typu ARIA 

Błędy 

Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. Obrazy, które są linkami muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli nie ma takiego tekstu, sam obraz nie dostarczy czytnikowi ekranu informacji o swojej 

zawartości. 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 
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tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

22. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

1. Adres strony głównej:         http://www.gios.gov.pl/pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.gios.gov.pl/pl/ 

podstrona II: http://www.gios.gov.pl/pl/powazne-awarie 

podstrona III: http://www.gios.gov.pl/pl/kontrola/orzecznictwo 

podstrona IV: http://www.gios.gov.pl/pl/rejestry 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

http://www.gios.gov.pl/pl/rejestry
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5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Taka właściwość jak ‚mso-fareast-language’ nie istnieje. 

Od linii 361, kolumna 238; do linii 361, kolumna 334 

</p><p><p><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‚Times New Roman’,serif; mso-fareast-language: 

PL;”>Inform 

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. 

Od linii 361, kolumna 467; do linii 361, kolumna 470 

/span></p></p><p><a  

Atrybut ‚alt’ nie jest dozwolony dla tagu ‚meta’ w tym miejscu. Od linii 462, kolumna 3; do linii 462, 

kolumna 63 

t=”” />↩ <meta itemprop=”url” content=”images/logo_gios_s.png” alt=””>↩ <me Atrybut ‚color’ nie jest 

dozwolony dla tagu ‚span’ w tym miejscu. Od linii 467, kolumna 33; do linii 467, kolumna 72 

center;”><span style=”color: blue;” color=”blue”><stron 

Atrybut ‚color’ nie jest dozwolony dla tagu ‚span’ w tym miejscu. 

Od linii 467, kolumna 119; do linii 467, kolumna 158 

/><br /> <span style=”color: blue;” color=”blue”>Zmiany 

Atrybut ‚alt’ nie jest dozwolony dla tagu ‚meta’ w tym miejscu. Od linii 519, kolumna 3; do linii 519, 

kolumna 76 

t=”” />↩ <meta itemprop=”url” content=”images/aktualnosci/2018/image02.jpg” alt=””>↩ <me 

Atrybut ‚alt’ nie jest dozwolony dla tagu ‚meta’ w tym miejscu. Od linii 580, kolumna 3; do linii 580, 

kolumna 63 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 684, kolumna 102; do linii 684, kolumna 154 

2018.jpg”><img src=”/images/aktualnosci/2018/kartka2018.jpg” /></a></ 



 
 

145 
 

Atrybut ‚itemprop’ nie jest potrzebny. 

Od linii 459, kolumna 2; do linii 459, kolumna 99 

</div>↩↩ <span style=”display: none;” itemprop=”image” itemscope 

itemtype=”https://schema.org/ImageObject”> ↩ < Atrybut ‚itemprop’ nie jest potrzebny. Od linii 462, 

kolumna 3; do linii 462, kolumna 63 

Atrybut ‚itemprop’ nie jest potrzebny. Od linii 639, kolumna 2; do linii 639, kolumna 95 

admore”>↩ <a class=”btn” href=”/pl/aktualnosci/521-stan-srodowiska-w-polsce-raport-2018” 

itemprop=”url”>↩ <sp 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 140 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size: 11px; 

Linia 147 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size: 11px; 

Linia 206 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”q” id=”mod-finder-searchword” class=”search-query input-medium” size=”25” 

value=”” autocomplete=”off”> 

Linia 206 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 
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<button class=”btn btn-primary hasTooltip finder” type=”submit” title=”” data-original-title=”Idź”> 

Linia 212 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Zobacz także w linii:  

214 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”#” title=”Kontrast”> 

Linia 352 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. 
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PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 80 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”q” id=”mod-finder-searchword” class=”search-query input-medium” size=”25” 

value=”” autocomplete=”off”> 

Linia 86 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Zobacz także w linii:  

88 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”#” title=”Kontrast”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.gios.gov.pl/cache/jsn_boot_pro/ cfdc56adff6a26c3e0dd60090b86ae39.css 

Linia 2  

#jsn-menu div.display-dropdown.jsn-modulecontainer .jsn-modulecontent 

Błąd w określeniu wartości : top 50x is not a top value : 50x Linia 2  

#jsn-menu div.display-dropdown.jsn-modulecontainer a:hover, #jsn-menu div.display- 

-inline.jsn-modulecontainer a:hover 

Błąd w określeniu wartości : color #FFFtext-decoration is not a valid color 3 or 6 hexadecimals numbers : 

#FFFtext-decoration  

Linia 2  

#jsn-menu div.display-dropdown.jsn-modulecontainer a:hover, #jsn-menu div.display- 

-inline.jsn-modulecontainer a:hover 

Błąd parsowania #FFFtext-decoration: none;  
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Linia 2  

#jsn-menu div.display-dropdown.jsn-modulecontainer a:hover, #jsn-menu div.display- 

-inline.jsn-modulecontainer a:hover 

Błąd parsowania ;}  

Linia 2  

#jsn-promo   

all nie jest wartością dla ‚trasnistion’ : padding all 0s ease  

Linia 2  

#jsn-header.jsn-menu-sticky + #jsn-promo 

Zbyt wiele wartości lub wartości nierozpoznane : padding all 0.3s ease 0s  

Linia 2  

a 

Właściwość taka jak moz-transition nie istnieje : color 0.3s ease  

Właściwość taka jak moz-transition nie istnieje : all 0.3s ease  

Linia 2  

.jsn-joomla-30 .calendar .button 

Zbyt wiele wartości lub wartości nierozpoznane : none  

2.1.2 Arkusz CSS: http://www.gios.gov.pl/cache/jsn_boot_pro/ 

b6bf1aef50eff73fa298f125cd4af639.css?580ed7b1787642145b59673153a4f31a 

Linia 11  

Błąd  parsowania ;@import 

 url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700|Source+Sans+Pro:400,700&subset

=latin,latin-ext);  

Linia 11  

Błąd  parsowania ;@import 

 url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700|Roboto:400,700&subset=latin,latin

-ext);  

Linia 20  

div.mod-languages ul 

Właściwość taka jak moz-transition nie istnieje : 0.3s ease-out  
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Lista definicyjna/opisowa 

Atrybut/y typu ARIA 

Atrybut/y typu ARIA tabindex 

Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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23. Główny Inspektorat Sanitarny 

1. Adres strony głównej:         https://gis.gov.pl/en/homepage 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://gis.gov.pl/en/homepage/ 

podstrona II: https://gis.gov.pl/dla-obywateli/ 

podstrona III: https://gis.gov.pl/dla-przedsiebiorcow-i-instytucji/ 

podstrona IV: https://gis.gov.pl/dla-szkol-i-dzieci/ 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML wg standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Błędy wg standardu W3C 

Atrybut w obrębie stylów CSS: background-color: Błąd parsowania. W linii 74, kolumna 23 

ckground-color: ;↩ }↩ bu 

Brak wymaganego atrybutu src. 

Od linii 112, kolumna 13; do linii 112, kolumna 177 
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<img srcset=”https://gis.gov.pl/wp-content/themes/gis/img/logo.png, https://gis. gov.pl/wp-

content/themes/gis/img/logo@2x.png 2x” alt=”Państwowa Inspekcja Sanitarna”>↩  

Element div nie jest dozwolonym elementem potomnym dla tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 139, kolumna 6; do linii 139, kolumna 23 

<ul>↩ <div class=”menu”><ul>↩< 

Element div nie jest dozwolonym elementem potomnym dla tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 189, kolumna 6; do linii 189, kolumna 23 

<ul>↩ <div class=”menu”><ul>↩< 

Powielony identyfikator (ID) 520. 

Od linii 209, kolumna 16; do linii 209, kolumna 28 

<li id=”520”>↩  

Powielony identyfikator (ID) searchsubmit. Od linii 240, kolumna 2; do linii 240, kolumna 71 

ukaj” />↩ <button type=”submit” id=”searchsubmit” class=”button button--search”><i cla 

Atrybut checked nie jest dozwolony dla tagu input w tym miejscu. 

Od linii 476, kolumna 12; do linii 476, kolumna 108 

<input type=”hidden” name=”user_consents[]” value=”privacy-policy” checked style=”display:none;”>↩  

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 578, kolumna 23; do linii 578, kolumna 99 

<img src=”https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/social-facebook.png”>↩ Element img musi 

posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 583, kolumna 23; do linii 583, kolumna 98 

<img src=”https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/social-twitter.png”>↩ Element img musi 

posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 124 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 125 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-text-size=”16”> 
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Identyfikatory muszą być unikatowe w ramach danej podstrony. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<form class=”search-form” role=”search” method=”get” id=”searchform” action=”https://gis.gov.pl/”> 

Linia 154 [WCAG2 4.1.1 (A)] Powielony identyfikator (ID): Zobacz także w linii: 238 

Linia 885 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” value=”” name=”s” id=”s” placeholder=”Szukaj”> 

Linia 866 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html <button type=”submit” 

id=”searchsubmit” class=”button button--search”> 

Linia 885 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] User interface controls should have a label or an 

accessible name: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” value=”” name=”s” id=”s” placeholder=”Szukaj”> 

[WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> powinny mieć 

nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

Linia 566 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/social-facebook.png”> 

PODSTRONA II 
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Błędy wg standardu W3C 

Atrybut w obrębie stylów CSS: background-color: Błąd parsowania. W linii 75, kolumna 23 

ckground-color: ;↩ }↩ bu 

Atrybut w obrębie stylów CSS: background: Błąd parsowania. 

W linii 78, kolumna 16 

background:;↩ color:  

Element div nie jest dozwolonym elementem potomnym dla tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 620, kolumna 17; do linii 620, kolumna 63 

Powielony identyfikator (ID) searchsubmit. 

Od linii 1051, kolumna 2; do linii 1051, kolumna 71 

ukaj” />↩ <button type=”submit” id=”searchsubmit” class=”button button--search”><i cla 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 1438, kolumna 23; do linii 1438, kolumna 99 

<img src=”https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/social-facebook.png”>↩ Element img musi 

posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 1443, kolumna 23; do linii 1443, kolumna 98 

<img src=”https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/social-twitter.png”>↩ Element img musi 

posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 123 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 124 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-text-size=”16”> 

Linia 885 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” value=”” name=”s” id=”s” placeholder=”Szukaj”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 
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Arkusz CSS: https://gis.gov.pl/wp-content/plugins/gdpr/assets/css/gdprpublic.css  

Linia 1  

.gdpr button, .gdpr input[type=”submit”]   

Błąd w określeniu wartości : max-width Zbyt wiele wartości lub wartości nierozpoznane : auto  

Linia 1  

Nieznany pseudo-element lub pseudo-klasa :focus-within  

2.1.2 Arkusz CSS: https://gis.gov.pl/wp-content/themes/gis/style.css 

Linia 4748  

body   

Właściwość taka jak font-smoothing nie istnieje : antialiased Linia 4996  

.submenu li a   

Błąd w określeniu wartości : text-shadow Zbyt wiele wartości lub wartości nierozpoznane : 0 1px  

4px 0 rgb(0 0 0 / 0.3)  

Linia 5868  

.slick-list.dragging   

Błąd w określeniu wartości : cursor,  ‚hand’ nie jest wartością dla ‚cursor’ : hand  

Linia 22  

button#catapultCookie   

Błąd w określeniu wartości : color Błąd parsowania  

PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://gis.gov.pl/wp-content/plugins/gdpr/assets/css/gdprpublic.css  

Linia 1  

.gdpr button, .gdpr input[type=”submit”]   

Błąd w określeniu wartości : max-width Zbyt wiele wartości lub wartości nierozpoznane : auto  

Błąd w określeniu wartości : text-shadow Zbyt wiele wartości lub wartości nierozpoznane : 0 1px  

4px 0 rgb(0 0 0 / 0.3)  

Linia 5868  

.slick-list.dragging   

Błąd w określeniu wartości : cursor,  ‚hand’ nie jest wartością dla ‚cursor’ : hand  
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka treści 

Element <footer> 

Atrybut/y typu ARIA 

Atrybut/y typu ARIA tabindex 

Błędy 

Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. Obrazy, które są linkami muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli nie ma takiego tekstu, sam obraz nie dostarczy czytnikowi ekranu informacji o swojej 

zawartości. 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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24.  Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

1. Adres strony głównej:         http://www.gitd.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.gitd.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.gitd.gov.pl/gitd/kierownictwo 

podstrona III: http://www.gitd.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/komunikaty 

podstrona IV: http://www.gitd.gov.pl/kariera 

 
3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 154 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 

http://www.gitd.gov.pl/kariera
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<img class=”navbar-brand-logo-normal” src=”/fileadmin/inv_introduction/Resources/ 

Public/Images/Logo/logo_svg.svg” alt=” logo” width=”300” height=”300”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 153 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 

<img class=”navbar-brand-logo-normal” src=”/fileadmin/inv_introduction/Resources/ 

Public/Images/Logo/logo_svg.svg” alt=” logo” width=”300” height=”300”> 

Linia 155 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button class=”showMenuItems” aria-controls=”submenu-0” aria-expanded=”false”> Linia 155 [WCAG2  

2.4.4/2.4.9 (A/AAA)]  

Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

Linia 155 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button class=”showMenuItems” aria-controls=”submenu-6” aria-expanded=”false”>  

 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut ‚type’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 164, kolumna 3473; do linii 164, kolumna 3508 
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trong></p><ul type=”disc” class=”list-normal”><li>ki 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: 

https://www.gitd.gov.pl/typo3temp/assets/compressed/mergede27dfb42b8a68a06c5925d83d6cc31c5-

dd2db949528909d254decb7cb021649a. css?1550221794 

Linia 1  

code  break-word nie jest wartością word-break : break-word  

Linia 1  

p a, table a  break-word nie jest wartością word-break : break-word Linia 1  

.frame-inner .news-single .news-text-wrap a, .container-subpage .news-single .news-text-wrap a   

break-word nie jest wartością word-break : break-word  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: 

https://www.gitd.gov.pl/typo3temp/assets/compressed/mergede27dfb42b8a68a06c5925d83d6cc31c5-

dd2db949528909d254decb7cb021649a. css?1550221794 

Linia 1  

code  break-word nie jest wartością word-break : break-word  

Linia 1  

p a, table a  break-word nie jest wartością word-break : break-word Linia 1  

.frame-inner .news-single .news-text-wrap a, .container-subpage .news-single .news-text-wrap a   

break-word nie jest wartością word-break : break-word  

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: 

https://www.gitd.gov.pl/typo3temp/assets/compressed/mergede27dfb42b8a68a06c5925d83d6cc31c5-

dd2db949528909d254decb7cb021649a. css?1550221794 

Linia 1   

code  break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1  

p a, table a  break-word nie jest wartością word-break : break-word Linia 1  
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Atrybut/y typu ARIA 

Atrybut/y typu ARIA label or description 

Atrybut/y typu ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

•  

i/lub cel tego łącza. 
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c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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24. Główny Inspektorat Weterynarii 

1. Adres strony głównej:         https://www.wetgiw.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.wetgiw.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/organizacjainspekcji-

weterynaryjnej 

podstrona III: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/listyzakladow 

podstrona IV: https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/index 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

Błędy związane z WCAG 2.0 

399 Linia 879 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/index
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‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table id=”kalendarz-box” class=”kalendarz”> 

 

497 Linia 863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty ‚title’, ‚aria-label’ and ‚aria-labelledby’ powinny być 

puste lub usunięte: 

Jeśli obraz ma znaczenie wyłącznie dekoracyjne, można pozostawić pusty atrybut ‚alt’. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”assets/plugins/leaflet/marker-icon.png” class=”leaflet-marker-icon leaflet-zoom-animated leaflet-

interactive” title=”Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku - punkt kontroli w Bezledach” alt=”” 

tabindex=”0” style=”transform: translate3d(980px, 113px, 0px); z-index: 113;”> 

PODSTRONA II 

Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 878 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html <iframe 

name=”DownloadWin” id=”DownloadWin” style=”display:none”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.wetgiw.gov.pl/ assets/9723d27f25c9bcafcee7bae4ada19921.min.css 

Linia 15  

.lvml   

Właściwość taka jak behavior nie istnieje : url(#default#VML)  

 

c) Sprawdzenie linkowania 

 

PODSTRONA I 
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Lista problematycznych linków 

Linia 24, 36, 41, 286, 311, 424, 444 

https://www.wetgiw.gov.pl/  

Część linków do tego zasobu wskazuje na niedziałające fragmenty (np. index.html#fragment).  

Niedziałające fragmenty:  

https://www.wetgiw.gov.pl/#tresc (linia 24)  

https://www.wetgiw.gov.pl/#top (linia 36)  

Linia 57 

javascript:changeFont(0);  

Należy zmienić link, aby działał także z wyłączeniem w przeglądarce obsługi języka JavaScript.  

Linia 60 

javascript:changeFont(-1);  

Należy zmienić link, aby działał także z wyłączeniem w przeglądarce obsługi języka JavaScript.  

 

Linia 54 

javascript:changeFont(+1);  

Należy zmienić link, aby działał także z wyłączeniem w przeglądarce obsługi języka JavaScript.  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

25. Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

1. Adres strony głównej:         http://www.gugik.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.gugik.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.gugik.gov.pl/urzad 

podstrona III: http://www.gugik.gov.pl/urzad/kierownictwo 

podstrona IV: http://www.gugik.gov.pl/projekty 

http://www.gugik.gov.pl/projekty
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3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 

W linii 153, kolumna 122 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 

W linii 153, kolumna 152 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 

W linii 160, kolumna 121 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 

W linii 167, kolumna 121 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 

W linii 174, kolumna 127 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 
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W linii 174, kolumna 147 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 

W linii 181, kolumna 121 

Niepoprawna sekwencja bajtów: 99. 

W linii 188, kolumna 130 

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. Od linii 380, kolumna 35; do linii 380, 

kolumna 38 

rafii.</p></p>↩ < 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 124 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje także w 

linii: 126 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukaj”> 

Linia 126 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje także w 

linii: 124 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”submit” type=”submit” name=”search_page_1151_submit_button” value=”Szukaj”> 

Linia 134 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”#” class=”small current”> 

Linia 489 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html  
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<iframe id=”ifrm” src=”http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/browser.jsp?api=true”   

style=”width:100%;height:360px”> 

Linia 494 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<div class=”back-to-top” style=”display: none; font-size: 16px;”> 

Linia 586 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje także w 

linii: 584 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”newsletter_group” class=”sr-only”> 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 404, kolumna 77; do linii 404, kolumna 350462 

/p><hr><p><img 

src=”data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVoAAAGKCAYAAAB- 

Nb4lZAAAgAElEQVR4AXy9aaxl13Xn…2mKGLbSP/zKN6DceM0uZhtkM9unFXuoV2vK1kwij2YPnwm

tsD35zVHbpGIkXE9IUBPVPv/ATd+qoV9F0S8AAAAAElFTkSuQmCC”></p><h 

 

PODSTRONA III 

Arkusz CSS: http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/file/0003/23268/main.css?v=0.1.25 

Linia 1  

.slick-list.dragging   

Błąd w określeniu wartości : cursor hand is not a cursor value : hand Linia 1  

.sidr   

none is not a overflow-x value : none  
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b) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka iframe  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <main>  

Element <footer>  

ARIA  

Etykieta lub opis typu ARIA  

ARIA tabindex  

3.3 PODSTRONA III 

3.3.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <main>  

Element <footer>  

Element <aside>  

ARIA  

Etykieta lub opis typu ARIA  
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ARIA tabindex  

Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”).  

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

26. Główny Urząd Miar 

Adres strony głównej:        https://www.gum.gov.pl/ 

 

1. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.gum.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.gum.gov.pl/pl/form/13,Wykaz-uslug-metrologicznychdotyczacych-

wzorcowania-przyrzadow-pomiarowych-wytwa.html 

podstrona III: https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/422,O-nas.html 

podstrona IV: https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/kontakt/1422,Kontakt.html 

 
2. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

3. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

https://www.gum.gov.pl/
https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/kontakt/1422,Kontakt.html
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4. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

 Linia 88 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 90 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

 <label for=”szukajg”> 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

 Linia 16 [WCAG2 2.4.2 (A)] Należy dodać zwięzły, sensowny <title> do strony, aby go opisać: 

Element <title> powinien zawierać zwięzły, zrozumiały opis, nie więcej niż 150 znaków. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F25.html   

Linia 88 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 90 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels   

<label for=”szukajg”> 

Linia 643 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 
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Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”table-listing”> 

 

PODSTRONA III 

-Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 654 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

 <span style=”font-size:14px”> 

 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 696, kolumna 1; do linii 696, kolumna 72 

bsp;</p>↩↩<table border=”1” cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”table-listing”>↩ <the 

Atrybut border jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 696, kolumna 1; do linii 696, kolumna 72 

bsp;</p>↩↩<table border=”1” cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”table-listing”>↩ <the 

 Linia 88 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 90 
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

 <label for=”szukajg”> 

Linia 695 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

 <table class=”table-listing” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”1”> 

Linia 977 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html   

Linia 985 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

 <span style=”font-size:16px”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.gum.gov.pl/dokumenty/szablony/dynamic/1/1-35. css?1549990861 

Linia 435  

.okno ul li.box a .imgwraper 

Błąd w określeniu wartości : background-repeat none nie jest poprawną wartością  

Linia 436  

.okno ul li.box a .imgwraperLeft 

Błąd w określeniu wartości : background-repeat none nie jest poprawną wartością 
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2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://www.gum.gov.pl/dokumenty/szablony/dynamic/1/1-35. css?1549990861 

Linia 435  

.okno ul li.box a .imgwraper 

Błąd w określeniu wartości : background-repeat none nie jest poprawną wartością  

Linia 436  

.okno ul li.box a .imgwraperLeft 

Błąd w określeniu wartości : background-repeat none nie jest poprawną wartością 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <main>  

Element <footer>  

Błędy 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza.  
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c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

 

27. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

1. Adres strony głównej:         https://www.gunb.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  
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podstrona I: https://www.gunb.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.gunb.gov.pl/o-gunb 

podstrona III: https://www.gunb.gov.pl/management 

podstrona IV: https://www.gunb.gov.pl/strona/dane-teleadresowe 

 
3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 136 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje 

także w linii: 139 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

https://www.gunb.gov.pl/strona/dane-teleadresowe
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<label class=”element-invisible” for=”edit-search-block-form--2”> 

Linia 328 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

330 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a id=”vbanner-link-18” class=”vbanner-link vbanner-click-count-processed” href=”/ strona/budownictwo-

dostepne” target=”_self” tabindex=”0”> 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 132 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje 

także w linii: 135 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label class=”element-invisible” for=”edit-search-block-form--2”> 

 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 

Występuje zamykający tag body, ale pozostały niezamknięte elementy. 

Od linii 342, kolumna 1; do linii 342, kolumna 7 

</script>↩</body>↩</htm  

Niezamknięty tag div. 

Od linii 173, kolumna 17; do linii 173, kolumna 44 

<div id=”subpage-container”>↩ 

Niezamknięty tag div. 

Od linii 98, kolumna 1; do linii 98, kolumna 34 
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↩↩<div id=”page” class=”page-width”>↩ ↩ 

 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość 16px for attribute width on element img: Nalezy podać wartość liczbową. 

Od linii 228, kolumna 229; do linii 228, kolumna 406 

nofollow”><img class=”print-icon” src=”https://www.gunb.gov.pl/sites/all/modules/ 

print/icons/print_icon.png” width=”16px” height=”16px” alt=”Wersja do wydruku” title=”Wersja do 

wydruku” /></a></ 

Niepoprawna wartość 16px atrybutu ‚height’ w tagu ‚img’: Nalezy podać wartość liczbową. Od linii 

228, kolumna 229; do linii 228, kolumna 406 

nofollow”><img class=”print-icon” src=”https://www.gunb.gov.pl/sites/all/modules/ 

print/icons/print_icon.png” width=”16px” height=”16px” alt=”Wersja do wydruku” title=”Wersja do 

wydruku” /></a></ 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów.  

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

ARIA  

ARIA label lub description  

ARIA tabindex  

Błędy 

Przerwane odwołanie ARIA  
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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28. Główny Urząd Statystyczny 

1. Adres strony głównej:         http://stat.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://stat.gov.pl/ 

podstrona II: http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ 

podstrona III: http://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/  

podstrona IV: http://stat.gov.pl/kontakt/ 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 254 [WCAG2 1.3.1 (A)] Brak tekstu tagu label: 

http://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/
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Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label for=”search-block-9”> 

Linia 258 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”text” name=”query” value=”” placeholder=”Szukaj w zasobach GUS” maxlength=”128” 

accesskey=”4” class=”text-input jq-solr-query ui-autocompleteinput” id=”search-block-9” 

autocomplete=”off”> 

Linia 1331 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”calendar ten” title=”Luty 2019”> 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Atrybut http-equiv nie jest dozwolony dla elementu meta w tym miejscu. Od linii 507, kolumna 2; do 

linii 507, kolumna 56 

dule”>↩ ↩ <meta content=”IE=edge” http-equiv=”X-UA-Compatible” />↩<meta Elementowi meta 

brakuje jednego lub więcej atrybutów, tj. itemprop, property. Od linii 507, kolumna 2; do linii 507, 

kolumna 56 

dule”>↩ ↩ <meta content=”IE=edge” http-equiv=”X-UA-Compatible” />↩<meta Atrybut name nie jest 

dozwolony dla elementu meta w tym miejscu. Od linii 508, kolumna 1; do linii 508, kolumna 70 

tible” />↩<meta content=”width=device-width, initial-scale=1” name=”viewport” /><!-- T 

Element title nie jest dozwolony jako element potomny dla tagu div w tym kontekście. Od linii 509, 

kolumna 1; do linii 509, kolumna 7 

tags -->↩<title></titl 

Element title nie może być pusty. 

Od linii 509, kolumna 8; do linii 509, kolumna 15 

->↩<title></title>↩<styl 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny dla tagu div w tym kontekście.  

Od linii 510, kolumna 1; do linii 510, kolumna 23 
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></title>↩<style type=”text/css”>ul li{ 

Użycie przestarzałego tagu font. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 650, kolumna 6; do linii 650, kolumna 27 

h5>↩↩ <h2><font color=”#813050”><stron 

Użycie przestarzałego tagu font. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 725, kolumna 6; do linii 725, kolumna 27 

h5>↩↩ <h2><font color=”#d57427”><stron 

Linia 250 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”text” name=”query” value=”” placeholder=”Szukaj w zasobach GUS” maxlength=”128” 

accesskey=”4” class=”text-input jq-solr-query” id=”searchblock-9”> 

Linia 497 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

498 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”javascript:void(0);” onclick=”changeFontSize(1, this);” class=”small-font active” data-

font=”small” title=”Mała czcionka”> 

Linia 498 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

497 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”javascript:void(0);” onclick=”changeFontSize(1.3, this);” class=”defaultfont” data-font=”medium” 

title=”Średnia czcionka”> 

Linia 513 [WCAG2 2.4.2 (A)] Należy dodać zwięzły, sensowny <title> do strony, aby go opisać: 

The <title> should contain a concise, meaningful description, less than 150 characters long. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F25.html  

<title> 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 
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Brak błędów. 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 254 [WCAG2 1.3.1 (A)] Brak tekstu tagu label: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label for=”search-block-9”> 

Linia 258 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”text” name=”query” value=”” placeholder=”Szukaj w zasobach GUS” maxlength=”128” 

accesskey=”4” class=”text-input jq-solr-query ui-autocompleteinput” id=”search-block-9” 

autocomplete=”off”> 

Linia 505 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

506 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”javascript:void(0);” onclick=”changeFontSize(1, this);” class=”small-font active” data-

font=”small” title=”Mała czcionka”> 

Linia 524 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje 

także w linii: 525 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”s2id_autogen1” class=”left label-select”> 

Linia 594 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”table-sort nice-table tabelkaszara table-publications tablesorter tablesorter-default” 

title=”Publikacje tabela”> 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Brak błędów.  

PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://stat.gov.pl/podst_dane/css/bootstrap.min.css  

Linia 4  

.list-inline > li Błąd parsowania  

2.2.2 Arkusz CSS: http://stat.gov.pl/podst_dane/css/custom.css 

Linia 123  

.logos li img:hover   

0% nie jest poprawną wartością właściwości ‚color’; wymagane jest podanie 3 lub 6 cyfr w zapisie 

szesnastkowym  

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Tabela danych  

Table header cell  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <footer>  

Etykieta lub opis typu ARIA  

Błędy 

Etykieta formularza nie posiada zawartości. Element <label>, który jest skojarzony z formantem formularza, 

ale nie zawiera tekstu nie będzie zawierał żadnych informacji na temat formantu formularza do 

użytkownika. Należy się upewnić, że etykieta formularza zawiera tekst opisujący funkcję skojarzonego 

formantu formularza. Etykiety nie są wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania, 
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przycisków ani ukrytych. Jeśli etykieta nie jest konieczne wizualnie, opisowy atrybut title może zostać 

dodany do formantu formularza.  

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

29. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

1. Adres strony głównej:        http://ijhars.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://ijhars.gov.pl/ 

podstrona II: http://ijhars.gov.pl/aktualnosci.html 

podstrona III: http://ijhars.gov.pl/formularz-kontaktowy.html 

podstrona IV: http://ijhars.gov.pl/kontakt.html 

 
3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

http://ijhars.gov.pl/kontakt.html
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imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Powielony identyfikator ID  aktualnosci. Od linii 312, 

kolumna 18; do linii 312, kolumna 55 

<h2 id=”aktualnosci” class=”naglowek”>Aktual 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od linii 406, 

kolumna 1; do linii 406, kolumna 3 

s=”text”>↩<p><a hre 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 88 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”keywords” value=”Wpisz czego szukasz...” onfocus=”if(this.value==’Wpisz 

czego szukasz...’) this.value=’’” onblur=”if(this.value==’’) this.value=’Wpisz czego szukasz...’” 

class=”tl_search”/> 

Linia 307 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  
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: 312 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div class=”aktualnosci” id=”aktualnosci”> 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać atrybut 

content o wartości IE=edge. 

Od linii 11, kolumna 5; do linii 11, kolumna 65 

//-->↩ <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=EmulateIE7” />↩ < 

Zbłąkany tag zamykający base. 

Od linii 13, kolumna 41; do linii 13, kolumna 47 

.gov.pl/”></base>↩ < 

Podwójny cudzysłów przy wartości atrybutu. 

w linii 86, kolumna 54 

=”wyszukiwarka””>↩ 

Podwójny cudzysłów przy wartości atrybutu. 

w linii 106, kolumna 50 

d=”menu-glowne””>↩ 

Atrybut „ nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 106, kolumna 9; do linii 106, kolumna 51 

>↩ <div class=”menu-glowne” id=”menu-glowne””>↩ 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 88 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”keywords” value=”Wpisz czego szukasz...” onfocus=”if(this.value==’Wpisz 

czego szukasz...’) this.value=’’” onblur=”if(this.value==’’) this.value=’Wpisz cze 

go szukasz...’” class=”tl_search”/> 
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e) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

ARIA  

ARIA tabindex  

 

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

30. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 

1. Adres strony głównej:         https://www.krus.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.krus.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.krus.gov.pl/krus/informacje-ogolne/ 

podstrona III: https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/ 

podstrona IV: https://www.krus.gov.pl/krus/niezbednik/ 

 
3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

https://www.krus.gov.pl/krus/niezbednik/
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imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 94, kolumna 62; do linii 94, kolumna 163 

=”_blank”><img src=”fileadmin/templates/images/logo_pl.png” style=”float: right;width: 230px;margin-

top: 20px”/></a>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 92 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/” tabindex=”-1” class=”custom-logo-link”> 

Linia 93 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”fileadmin/templates/images/logo_pl.png” style=”float: right;width: 230px;margin-top: 20px”> 
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Linia 227 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy zadbać o odpowiednią zawartość wszystkich nagłówków, które służą m.in. do nawigacji w ramach 

danej podstrony.Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ bypass-

blocks.html  

<h3> 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 92, kolumna 62; do linii 92, kolumna 163 

=”_blank”><img src=”fileadmin/templates/images/logo_pl.png” style=”float: right;width: 230px;margin-

top: 20px”/></a>↩  

Atrybut align jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 261, kolumna 4; do linii 261, kolumna 41 

n] -->↩     <p class=”align-left” align=”justify”>Ubezpi 

Atrybut align jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 262, kolumna 1; do linii 262, kolumna 38 

336) </p>↩<p class=”align-left” align=”justify”>Realiz 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 85 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/” tabindex=”-1” class=”custom-logo-link”> 

Linia 86 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 92, kolumna 62; do linii 92, kolumna 163 
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=”_blank”><img src=”fileadmin/templates/images/logo_pl.png” style=”float: right;width: 230px;margin-

top: 20px”/></a>↩  

Linia 86 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”fileadmin/templates/images/logo_pl.png” style=”float: right;width: 230px;margin-top: 20px”> 

 

c) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/templates/css/krus.css 

Linia 537   

.leftcol .logo   

Właściwość postion nie istnieje, należy użyć właściwości position : relative Linia 804   

.nivo-directionNav a   

Błąd parsowania „progid:DXImageTransform.Microsoft.Dropshadow(OffX=0, OffY=1, Color=’#222’)”; 

Linia 845   

.leftside .news-krus ul li .time   

Niepoprawny numer : font-size Nieznany wymiar 12pxl 

Linia 38   

.slick-list.dragging   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

2.1.3 Arkusz CSS: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/templates/css/slick-theme. css?1549396223 

Linia 1  

Ten profil ma specyficzną skłądnię dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. @charset ‚UTF-8’; 

2.1.4 Arkusz CSS: https://www.krus.gov.pl/typo3conf/ext/chgallery/res/gallery.css 

Linia 191   
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.tx-chgallery-pi1 #chajax   

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości 

Linia 1  

Ten profil ma specyficzną skłądnię dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. @charset ‚UTF-8’; 

 

d) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Nagłówek poziomu 4  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <main>  

Element <footer>  

ARIA  

ARIA label lub description  

ARIA tabindex  

Błędy 

Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. Obrazy, które są linkami muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli nie ma takiego tekstu, sam obraz nie dostarczy czytnikowi ekranu informacji o swojej 

zawartości.  

 

e) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

31. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

1. Adres strony głównej:         https://www.straz.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.straz.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci 

podstrona III: https://www.straz.gov.pl/porady/index 

podstrona IV: https://www.straz.gov.pl/kontakt/index 

 

3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 
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5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak definicji typu dokumentu. Dokument powinien rozpoczynać się <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 87 

<link href=”/themes/default/css/wersja_zalobna.css” rel=”stylesheet” type=”text/ css” /><!DOCT 

Zbłąkany tag ‚doctype’. 

Od linii 1, kolumna 88; do linii 1, kolumna 102 

xt/css” /><!DOCTYPE html>↩<html Zbłąkany początkowy tag ‚html’. 

Od linii 2, kolumna 1; do linii 2, kolumna 30 

YPE html>↩<html class=”no-js” lang=”pl”>↩<head 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 13 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

font-size: 12px; 

Linia 159 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Występuje 

także w linii: 315 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label class=”vh” for=”woj”> 

Linia 417 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

423 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  
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<a href=”javascript:;” title=”Pożar w lesie lub na łące 998” onclick=”$(‚filmyt’). setProperty(‚src’, 

‚https://www.youtube.com/embed/j-MfAjQ2Jws?rel=0’);”> 

Linia 718 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html  

<iframe id=”DownloadWin” name=”DownloadWin” style=”display: none;”> 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak definicji typu dokumentu. Dokument powinien rozpoczynać się <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 87 

<link href=”/themes/default/css/wersja_zalobna.css” rel=”stylesheet” type=”text/ css” /><!DOCT 

Linia 509 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html <iframe 

id=”DownloadWin” name=”DownloadWin” style=”display: none;”> 

PODSTRONA IV 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 13 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  
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Nagłówek poziomu 3  

Nagłówek poziomu 4  

Lista nienumerowana/punktowana  

Lista definicyjna/opisowa  

Ramka <iframe>  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

ARIA  

Błędy 

Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy musi być 

przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość tekstową 

w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value.  

 

 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

  

 

32. Komenda Główna Policji 

1. Adres strony głównej:         http://www.policja.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.policja.pl/ 

podstrona II: http://policja.pl/pol/aktualnosci 

podstrona III: http://statystyka.policja.pl/st/informacje 

podstrona IV: http://policja.pl/pol/kontakt/606,Kontakt.html 

 
3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

http://policja.pl/pol/kontakt/606,Kontakt.html
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5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 49 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:11px; 

Linia 106 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 104 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj”> 

Linia 370 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

Linia 1371 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

1375 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 
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<a href=”/pol/galerie-zdjec/167954,Orkiestra-Reprezentacyjna-Policji-nagrywa-kolejna-plyte.html” 

class=”link2”> 

Niepoprawna wartość /pol/aktualnosci?ida[4]=2 dla atrybutu ‚href’ w tagu ‚a’: Użycie 

niedozwolonego znaku [. 

Od linii 387, kolumna 29; do linii 387, kolumna 64 

„twoRows”><a href=”/pol/aktualnosci?ida[4]=2”>Białys 

Linia 106 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 104 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj”> 

 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 

Atrybut w obrębie stylów CSS: Błąd parsowania. Od linii 48, kolumna 96; do linii 49, kolumna 2 

important}↩   #63855 

Atrybut w obrębie stylów CSS: Niepoprawny identyfikator. W linii 49, kolumna 27 

td:nth-child(6), #63855 tr th 

Atrybut w obrębie stylów CSS: Niepoprawny identyfikator. W linii 49, kolumna 54 

th:nth-child(6) {visibility:c 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może on być pusty. 

Od linii 289, kolumna 3; do linii 289, kolumna 32 

</ul>↩   <form method=”post” action=””>↩   <in 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 54 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 
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font-size:11px; 

 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może on być pusty. 

Od linii 412, kolumna 3; do linii 412, kolumna 32 

</ul>↩   <form method=”post” action=””>↩   <in 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 481, kolumna 1; do linii 481, kolumna 98 

„hide” />↩<table align=”center” border=”0” cellpadding=”10” cellspacing=”10” class=”hide” 

style=”width:80%”>↩ <tbo 

Atrybut cellspacing jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 481, kolumna 1; do linii 481, kolumna 98 

„hide” />↩<table align=”center” border=”0” cellpadding=”10” cellspacing=”10” class=”hide” 

style=”width:80%”>↩ <tbo 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

       c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 
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ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji. 

 

33. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

 Adres strony głównej:       http://www.straz.lodz.pl/page/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.straz.lodz.pl/page/ 

podstrona II: http://www.straz.lodz.pl/page/17,porady.html 

podstrona III: http://www.straz.lodz.pl/page/64,grupy-specjalistyczne.html 

podstrona IV: http://www.straz.lodz.pl/page/12,kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 160, kolumna 25; do linii 160, kolumna 82 

http://www.straz.lodz.pl/page/12,kontakt.html
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 <img src=”../data/newsImages/sliderImages/slider_386.jpg”>↩  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 204, kolumna 25; do linii 204, kolumna 82 

 <img src=”../data/newsImages/sliderImages/slider_382.jpg”>↩ Brak spacji pomiędzy atrybutami. 

w linii 351, kolumna 107 

rs/karta_1.jpg”</a>↩  

Brak nawiasu ostrokątnego > po cudzysłowie. 

w linii 351, kolumna 107 

rs/karta_1.jpg”</a>↩  

Brak > po /. 

Atrybut < nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 351, kolumna 55; do linii 351, kolumna 

110 

icze.pl/”><img src=”file.php?file=../data/banners/karta_1.jpg”</a>↩ Atrybut a nie jest dozwolony w tagu 

img w tym miejscu. Od linii 351, kolumna 55; do linii 351, kolumna 110 

icze.pl/”><img src=”file.php?file=../data/banners/karta_1.jpg”</a>↩  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 351, kolumna 55; do linii 351, kolumna 110 

icze.pl/”><img src=”file.php?file=../data/banners/karta_1.jpg”</a>↩  

Występuje zamykający element li w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 352, kolumna 

14; do linii 352, kolumna 18 

 </li>↩  

Niezamknięty element a. 

Od linii 351, kolumna 18; do linii 351, kolumna 54 

 <a href=”http://kartyratownicze.pl/”><img s 

Element a nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 352, kolumna 19; do linii 353, kolumna 22 

 </li>↩ <li>↩  

Tag początkowy a został już otwarty. 
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Od linii 354, kolumna 18; do linii 354, kolumna 75 

 <a href=”data/newsFiles/zasady_etyki_zawodowej_w_psp.pdf”><img s Zamykający tag a narusza 

zasadę zagnieżdżania elementów. 

Od linii 354, kolumna 18; do linii 354, kolumna 75 

 <a href=”data/newsFiles/zasady_etyki_zawodowej_w_psp.pdf”><img s 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 63 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

Linia  110 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

 <input class=”searcher_input” name=”allKeywords” type=”text” value=”wpisz szukaną frazę” 

onfocus=”this.value=’’” placeholder=”Wpisz szukaną frazę...” /> 

Linia  160 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

 <img src=”../data/newsImages/sliderImages/slider_386.jpg”> 

 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 125, kolumna 125; do linii 125, kolumna 162 

la dzieci <img src=”img/icon-external-link.gif”></a></ Brak spacji pomiędzy atrybutami. 

w linii 171, kolumna 107 

rs/karta_1.jpg”</a>↩  
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Brak nawiasu ostrokątnego > po cudzysłowie. 

w linii 171, kolumna 107 

rs/karta_1.jpg”</a>↩  

Brak > po /. 

w linii 171, kolumna 109 

/karta_1.jpg”</a>↩  

Element a nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście. Od linii 172, kolumna 

19; do linii 173, kolumna 22 

 </li>↩ <li>↩  

Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 174, kolumna 18; do linii 174, kolumna 75 

 <a href=”data/newsFiles/zasady_etyki_zawodowej_w_psp.pdf”><img s Zamykający tag a narusza 

zasadę zagnieżdżania elementów. 

Od linii 174, kolumna 18; do linii 174, kolumna 75 

 <a href=”data/newsFiles/zasady_etyki_zawodowej_w_psp.pdf”><img s 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  63 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

 <a href=”?style=contrast”> 

Linia  117 [WCAG2 2.1.1/2.1.3/2.4.7/3.2.1 (A/AA/AAA)] Nie nalezy usuwać wskazania fokusa 

klawiatury: 

Wskazanie fokusa jest ważnym elementem wspierającym dostępność. Wskazuje aktywny w danym 

momencie element na stronie przy nawigowaniu za pomocą klawiatury. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F55.html 

 <a class=”” onfocus=”this.blur();” href=”/page/312,europejski-numer-alarmowy-112. html” target=”_self”> 

Linia  118 [WCAG2 2.1.1/2.1.3/2.4.7/3.2.1 (A/AA/AAA)] Nie nalezy usuwać wskazania fokusa 

klawiatury: 
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Wskazanie fokusa jest ważnym elementem wspierającym dostępność. Wskazuje aktywny w danym 

momencie element na stronie przy nawigowaniu za pomocą klawiatury. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F55.html 

 <a class=”” onfocus=”this.blur();” href=”/page/294,wzywanie-pomocy-przez-osoby-znbsp;dysfunkcja-

sluchu.html” target=”_self”> 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. 

w linii 145, kolumna 107 

rs/karta_1.jpg”</a>↩  

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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34. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 

 

1. Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

2. Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://straz.wroclaw.pl/ 

podstrona II: http://straz.wroclaw.pl/category/aktualnosci/ 

podstrona III: http://straz.wroclaw.pl/czad-i-ogien-zbieraja-zniwo/ 

podstrona IV: http://straz.wroclaw.pl/kontakt/ 

 
3. Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

4. Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

5. Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚media’. 

Od linii 32, kolumna 1; do linii 32, kolumna 227 

↩</style>↩<link rel=’stylesheet’ id=’bxslider-css-css’ href=’http://straz.wroclaw.pl/wp-

content/plugins/kiwi-…query.bxslider/jquery.bxslider.css?ver=6738c44a- 

786676be6d668281b5ba31f2’ type=’text/css’ media=’’ />↩<link  

http://straz.wroclaw.pl/kontakt/
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Dokument nie może zawierać jednoczesnie tagu ‚meta’ z atrybutem ‚http-equiv’ o wartości ‚content-

type’ oraz tagu ‚meta’ z atrybutem ‚charset’ . 

Od linii 145, kolumna 9; do linii 145, kolumna 77 

↩↩ <meta http-equiv=”Content-type” content=”text/html; charset=utf-8” /><!-- < Element ‚center’ jest 

przestarzały. Nalezy zdefiniować ten parametr w arkuszu CSS. Od linii 249, kolumna 5; do linii 249, 

kolumna 12 

der”>↩ <center>   <a  

Brak spacji pomiędzy atrybutami. 

At line 367, kolumna 16 

<div class=”posts-layout”>↩ 

Problem z cudzysłowem, prawdopodobnie został już wcześniej użyty. 

At line 367, kolumna 28 

s=”posts-layout”>↩      ↩<articl 

Atrybut ‚posts-layout” nie jest dozwolony w tagu ‚td’ w tym miejscu. 

Od linii 363, kolumna 206; do linii 367, kolumna 29 

</td></tr>↩↩ <td style=”border: 0;border-color: #e02929;>↩ <br>↩      

<div class=”posts-layout”>↩       ↩ 

Błąd parsowania w atrybucie ‚style’ definiującym styl CSS 

Od linii 363, kolumna 206; do linii 367, kolumna 29 

</td></tr>↩↩ <td style=”border: 0;border-color: #e02929;>↩ <br>↩      

<div class=”posts-layout”>↩       ↩ 

Zbłąkany tag zamykający ‚div’. 

Od linii 673, kolumna 5; do linii 673, kolumna 10 

# -->↩       </div>↩ ↩ <n 

Atrybut ‚width’ jest przestarzały. Nalezy zdefiniować ten parametr w arkuszu CSS. 

Od linii 712, kolumna 8; do linii 712, kolumna 23 

->↩<table><td width=”50%”>↩ <tab  

Problem z cudzysłowem, prawdopodobnie został już wcześniej użyty. 

At line 717, kolumna 69 

<td align=”left” valign=”top”> Atrybut ‚left’ jest przestarzały. 
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- Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:17px; 

250 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a class=”fontResizer_minus ct-font-resizer-minus” href=”#” title=”Decrease font size” style=”font-size: 

0.7em; cursor: pointer;”> 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table> 

[WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)]  

737 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

<iframe class=”bt_skip_resize” sandbox=”allow-same-origin allow-scripts” 

style=”margin:0;padding:0;border:0;display:block;width:100%;height:0;min-height:0;max-height:0px;”> 

948 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a class=”srpw-img srpw-alignleft” href=”http://straz.wroclaw.pl/plan-postepowan/” target=”_blank” 

rel=”bookmark”> 

948 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a class=”srpw-title” href=”http://straz.wroclaw.pl/plan-zamowien-publicznych-na-2018r/” target=”_ 

blank”>  

1046 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a> 

1068 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h4 class=”modal-title”> 

 

PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚media’. 

Od linii 33, kolumna 1; do linii 33, kolumna 227 

↩</style>↩<link rel=’stylesheet’ id=’bxslider-css-css’ href=’http://straz.wroclaw.pl/wp-

content/plugins/kiwi-…query.bxslider/jquery.bxslider.css?ver=6738c44a- 

786676be6d668281b5ba31f2’ type=’text/css’ media=’’ />↩<link 

Dokument nie może zawierać jednoczesnie tagu ‚meta’ z atrybutem ‚http-equiv’ o wartości ‚content-

type’ oraz tagu ‚meta’ z atrybutem ‚charset’ . 

Od linii 107, kolumna 9; do linii 107, kolumna 77 
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↩↩ <meta http-equiv=”Content-type” content=”text/html; charset=utf-8” /><!-- < Element ‚center’ jest 

przestarzały. Nalezy zdefiniować ten parametr w arkuszu CSS. Od linii 207, kolumna 5; do linii 207, 

kolumna 12 

der”>↩ <center>   <a  

Atrybut ‚width’ jest przestarzały. Nalezy zdefiniować ten parametr w arkuszu CSS. Od linii 647, 

kolumna 5; do linii 648, kolumna 15 

tat”>↩<TR>↩<TD width=”50”><img s 

Tag ‚img’ musi posiadać (poza pewnymi wyjątkami) atrybut ‚alt’ uzupełniony tekstem opisującym 

zawartość obrazu. 

Od linii 648, kolumna 16; do linii 648, kolumna 69 idth=”50”><img src=”/wp-

content/themes/kwpsp/images/pozary.png”></TD>< 

Tag ‚img’ musi posiadać (poza pewnymi wyjątkami) atrybut ‚alt’ uzupełniony tekstem opisującym 

zawartość obrazu. 

Od linii 659, kolumna 16; do linii 659, kolumna 69 idth=”50”><img src=”/wp-

content/themes/kwpsp/images/ogolne.png”></TD>< 

Element ‚align’ nie jest dozwlony jako element potomny tagu ‚aside’ w tym kontekście. 

Od linii 680, kolumna 1; do linii 680, kolumna 15 

↩</TABLE>↩<align=”right”><a hre 

Atrybut ‚frameborder’ jest przestarzały. Nalezy zdefiniować ten parametr w arkuszu CSS. 

Od linii 867, kolumna 1; do linii 867, kolumna 147 

>↩</div>↩↩<iframe width=”200” height=”150” src=”https://www.youtube.com/embed/ Fvk-OTQjYWU” 

frameborder=”0” allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></ ifra 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding 

/resize-text.html 

font-size:27px; 

242 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a class=”fontResizer_add ct-font-resizer-plus” href=”#” title=”Increase font size” style=”font-size: 1.2em; 

cursor: pointer;”> 

688 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:10pt; 

947 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a> 

969 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h4 class=”modal-title”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://straz.wroclaw.pl/wp-content/plugins/download-manager/ 

assets/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=6738c44a786676be6d668281b5ba31f2 

Linia 5384   

.w3eden .carousel-inner > .item   

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

Arkusz CSS: http://straz.wroclaw.pl/wp-content/plugins/download-manager/ 

assets/css/front.css?ver=6738c44a786676be6d668281b5ba31f2 

Linia 305 

.w3eden .form-control  
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Niepoprawny numer : font-family Błąd parsowania var(--fetfont) 

Linia 419 

.w3eden .btn.wpdm-  

Błąd parsowania .wpdm-*{ position: relative; } 

Linia 425 

.w3eden .btn.wpdm-  

Błąd parsowania .wpdm-* .left-icon{ left:0; top: 0; bottom: 0; position: absolute; } 

Linia 632 

.w3eden .btn.wpdm-  

Błąd parsowania .wpdm-*:hover { opacity: 0.9; } 

Linia 1042   

.w3eden .btn-primary:hover, .w3eden .btn-primary:focus, .w3eden .btn-primary:active, .w3eden .btn-

primary.active, .w3eden .btn-primary:active:focus, .w3eden .btn-primary:active:hover, .w3eden .btn-

primary.active:focus, .w3eden .btn-primary. active:hover, .w3eden .show > .btn-primary.dropdown-toggle, 

.w3eden .show > .btn- 

-primary.dropdown-toggle:focus, .w3eden .show > .btn-primary.dropdown-toggle:hover 

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania var(--color-primary-hover) 

 

PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://straz.wroclaw.pl/wp-content/plugins/download-manager/ 

assets/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=6738c44a786676be6d668281b5ba31f2 

Linia 5384 

.w3eden .carousel-inner > .item   

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

Arkusz CSS: http://straz.wroclaw.pl/wp-content/plugins/download-manager/ 

assets/css/front.css?ver=6738c44a786676be6d668281b5ba31f2 

Linia 305 

.w3eden .form-control  

Niepoprawny numer : font-family Błąd parsowania var(--fetfont) Linia 419 

.w3eden .btn.wpdm-  
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Błąd parsowania .wpdm-*{ position: relative; } 

Linia 425 

.w3eden .btn.wpdm-  

Błąd parsowania .wpdm-* .left-icon{ left:0; top: 0; bottom: 0; position: absolute; } 

Linia 632 

.w3eden .btn.wpdm-  

Błąd parsowania .wpdm-*:hover { opacity: 0.9; } 

Linia 1028 

.w3eden .btn-primary  

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania var(--color-primary) 

Linia 1042 

.w3eden .btn-primary:hover, .w3eden .btn-primary:focus, .w3eden .btn-primary:active, .w3eden .btn-

primary.active, .w3eden .btn-primary:active:focus, .w3eden .btn-primary:active:hover, .w3eden .btn-

primary.active:focus, .w3eden .btn-primary. active:hover, .w3eden .show > .btn-primary.dropdown-toggle, 

.w3eden .show > .btn- 

-primary.dropdown-toggle:focus, .w3eden .show > .btn-primary.dropdown-toggle:hover 

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania var(--color-primary-hover) 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 
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programów ułatwiających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Dobrze został też 

oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego 

skomplikowania języka.  

 

 

35. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 

 

 Adres strony głównej:        http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl 

podstrona II: http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/ wiadomosci 

podstrona III: http://www.kujawsko-

pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialaniapolicji/prewencja/2292,PREWENCJA.html 

podstrona IV: http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/ kontakt/3024,KONTAKT.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 83 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 85 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 700 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

Linia 701 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_next” aria-hidden=”true” title=”Następny”> 

Linia 732 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/136/mini/136-243623_mo1.jpg” title=”Pozbawili wolności i dręczyli 

pokrzywdzonego” srcset=”/dokumenty/zalaczniki/136/mini/136243623_mo1.jpg” alt=””> 

Linia 734 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 
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Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/136/mini/136-243248_mo1.png” title=”Eliminacje do konkursu 

teatralnego, literackiego, filmowego i malarskiego &quot;100 lat Policji&quot;” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/136/mini/136-243248_mo1.png” alt=”logo”> 

Linia 1050 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/dokumenty/szablonyimg/136-logotyp-03.png” 

style=”width:44px”> 

Linia 1561 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

1565 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/kb/informacje/wiadomosci/95348,Pozbawili-wolnosci-i-dreczyli-pokrzywdzonego.html” 

class=”link2”> 

 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 809, kolumna 1; do linii 809, kolumna 20 

>↩↩<hr />↩<div align=”center”>↩<div 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 83 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 81 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj”> 
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Linia 803 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 82 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 84 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym  

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 793 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

Linia 801 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table align=”center” style=”border-collapse:collapse; border-image:none; border:currentColor; 

width:420px”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Brak błędów. 
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Lista definicyjna/opisowa 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)   

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 
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większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

36. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 

Adres strony głównej:        http://www.straz.gda.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://www.straz.gda.pl/ 

http://www.straz.gda.pl/kontakt/kw-psp 

http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018 

http://www.straz.gda.pl/komenda-wojewodzka/kierownictwo 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

http://www.straz.gda.pl/komenda-wojewodzka/kierownictwo
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PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia Linia 226 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”text” value=”” name=”searchword” />  
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PODSTRONA II 

- Błędy wg standardu W3C 

 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od linii 257, 

kolumna 7; do linii 257, kolumna 9 

c”>↩<p>Zgodni 

Element ol nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 258, kolumna 1; do linii 258, kolumna 4 

, że:</p>↩<ol>↩<li>A 

Linia 85 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”text” value=”” name=”searchword” /> 

Linia 196 [WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza przy użyciu 

atrybutu ‚for ‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label id=”jform_spacer-lbl” class=””>
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PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 131, kolumna 191; do linii 131, kolumna 252 tro-left”><img 

src=”/images/banners/2018/24_12_2018_zycenia_kg_psp.jpg”></img> Zbłąkany tag zamykający img. 

Od linii 131, kolumna 253; do linii 131, kolumna 258 

_psp.jpg”></img></div> 

Linia 131 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/images/banners/2018/24_12_2018_zycenia_kg_psp.jpg”> 

 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 95 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”text” value=”” name=”searchword” /> 

Linia 126 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  
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<table class=”tabela” style=”width: 100%;”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.straz.gda.pl/media/com_phocagallery/css/custom/ default.css 

Linia 190 dt h3  

Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 0 auto Arkusz CSS: 

http://www.straz.gda.pl/modules/mod_artnewsticker/css/style. 

css 

Linia 44  .ticker-content:focus Błąd parsowania none 

Arkusz CSS: http://www.straz.gda.pl/templates/straz/css/template.css 

 

PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 3667 div#btcontentslider98  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania , , color-stop(0%, rgba(33,46,56,1)), color-stop(100%, 

rgba(3,19,31,1))) 

Linia 3717 div.readmore  

Niepoprawny numer : position relatve nie jest wartością position : relatve Linia 3771  

Błąd parsowania } 

Linia 3858  

Błąd parsowania } 

4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS:  

Linia 3667 div#btcontentslider98  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania , , color-stop(0%, rgba(33,46,56,1)), color-stop(100%, 

rgba(3,19,31,1))) 

Linia 3717 div.readmore  

Niepoprawny numer : position relatve nie jest wartością position : relatve Linia 3771  

Błąd parsowania } 

Linia 3858  
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Błąd parsowania } 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

 

 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 
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czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest  

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 

widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza 

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania.  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

 

37. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 

 Adres strony głównej:         http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/kontakt 

podstrona III: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/aktualnosci/interwencje 

podstrona IV: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/informacja/zamowieniapubliczne 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/informacja/zamowieniapubliczne
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 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 139 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”search” name=”word” id=”word” class=”input-search” placeholder=”szukaj”/> 

Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html  

<form action=”http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/kontakt” id=”0306ab98-form” class=”contact-form”> 

 

PODSTRONA III 

- Błędy wg standardu W3C 
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Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 138 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”search” name=”word” id=”word” class=”input-search” placeholder=”szukaj”/> 

 

PODSTRONA IV 

- Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

- Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 138 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

<input type=”search” name=”word” id=”word” class=”input-search” placeholder=”szukaj”/> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/htdoc/kwpsp/media/css/ index.css 

Linia 1  .slick-list.dragging 

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

PODSTRONA II 

Arkusz CSS: index.css 

Linia 1  .slick-list.dragging 

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

Arkusz CSS: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/htdoc/kwpsp/media/css/ subpages.css 

Linia 1  .left-menu ul.first-level-ul li a:focus 
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Niepoprawny numer : line-height ‚’ nie jest wartością line-height : ‚’ 

Linia 1  .subnews-container .subnews-content 

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 2.143 p 

Linia 1  .subnews-container .subnews-content 

Właściwość line-height-margin-top nie istnieje : 0 

Linia 1  .procurement-data 

Niepoprawny numer : font-weight 700px nie jest wartością font-weight : 700px Arkusz CSS: 

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/htdoc/kwpsp/media/css/ contact.css 

Linia 1  .contact-content .contact-form-wrapper .form-content-wrapper .checkbox .checkbox-span 

Niepoprawny numer : font-weight 300px nie jest wartością font-weight : 300px 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: index.css 

Linia 1  .slick-list.dragging 

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

Arkusz CSS: http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/htdoc/kwpsp/media/css/ subpages.css 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Nagłówek 1 poziomu 

Nagłówek 2 poziomu 

Heading level 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA tabindex 

Błędy 

Brak błędów. 
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PODSTRONA II 

Elementy struktury 

Nagłówek 1 poziomu 

Nagłówek 2 poziomu 

Heading level 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

ARIA tabindex 

Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 

czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest 

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 

widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza 

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 
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się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

38. Komenda Wojewdzka Policji w Gdańsku 

Adres strony głównej:         http://www.pomorska.policja.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://www.pomorska.policja.gov.pl/ 

http://www.pomorska.policja.gov.pl/pom/komenda/struktura/514,Strukturakomendy.html 

http://www.pomorska.policja.gov.pl/pom/kontakt/kontak/1156,KomendaWojewodzka-Policji-w-

Gdanksku.html 

http://www.pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

http://www.pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 96 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  See matching tag 

on line: 98 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

Linia 98 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  See matching tag 

on line: 96 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj” /> 

Linia 214 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#keyboard  

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

Linia 639 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on 

line: 643 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

H2.html  

<a href=”/pom/informacje/materialy-video/81120,SZUKAJA-ZAGINIONYCH-OSOB-NARKO- 
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TYKOW-ORAZ-LADUNKOW-WYBUCHOWYCH.html” class=”link2”> 

Linia 663 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on 

line: 667 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

H2.html  

<a href=”/pom/informacje/materialy-video/80459,BEZPIECZNIE-NA-MOTOCYKLU.html” 

class=”link2”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Error: The big element is obsolete. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

367, kolumna 33; do linii 367, kolumna 37 center;”><big>STRUKT 

Error: The big element is obsolete. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

369, kolumna 4; do linii 369, kolumna 8 

</h3>↩↩<p><big><img a Skrypt nie jest w odpowiednim formacie. 

Od linii 412, kolumna 7; do linii 412, kolumna 15 

l’}↩</script> 

 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 96 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  See matching tag 

on line: 98 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

Linia 357 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 
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2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA Etykieta lub opis typu ARIA  

Błędy 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

PODSTRONA II 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

39. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

 Adres strony głównej:         http://slaska.policja.gov.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://slaska.policja.gov.pl/ 

podstrona II: http://slaska.policja.gov.pl/kat/kontakt/informacjekontaktowe/152957,Informacje-

kontaktowe.html 

podstrona III: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/jednostki 

podstrona IV: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci
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 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

83 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:See matching tag on 

Linia  85 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

Linia 341 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#keyboard  

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 
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Linia 373 [WCAG2 1.1.1 (A)] The ‚title’, ‚aria-label’ and ‚aria-labelledby’ attributes should be 

missing or empty: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html  

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/35/mini/35-556481_mo1.jpg” title=”Chcesz sprawdzić czy zdasz testy do 

Policji?Odwiedź nas 5 i 12 czerwca” srcset=”/dokumenty/ zalaczniki/35/mini/35-556481_mo1.jpg” alt=”” 

/> 

Linia 1303 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on 

Linia  1307 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H2.html  

<a href=”/kat/pozostale-informacje/210284,Polska-Policja-Dzis.html” class=”link2”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Error: Bad valuefor attribute action on element form: Nie może być pusty. 

Od linii 420, kolumna 3; do linii 420, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in Skrypt nie jest w odpowiednim formacie. 

Od linii 783, kolumna 7; do linii 783, kolumna 15 

d’}↩</script>↩ 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

83 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:See matching tag on 

Linia  85 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

85 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:See matching tag on 

Linia  83 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 
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tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj” /> 

Linia 455 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h3> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

83 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:See matching tag on 

Linia  85 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek 1 poziomu 

Nagłówek 2 poziomu 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Definition/description list 
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Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 
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najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

40.Komisja Nadzoru Finansowego 

 Adres strony głównej:         https://www.knf.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.knf.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja 

podstrona III: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/gdzie_szukac_pomocy_w_ 

przypadku_sporu_z_instytucja_finansowa 

podstrona IV: https://www.knf.gov.pl/o_nas/transparentny_urzad 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/transparentny_urzad
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielenie atrybutu ‚title’. 

W linii 69, kolumna 151 

KNFAlert” title=”Aplikacja mob 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. Od linii 98, kolumna 1; do linii 

98, kolumna 29 

nsowego”>↩<img src=”/images/logo.svg” >↩</a>↩ 

Atrybut ‚hspace’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 103, kolumna 1; do linii 103, kolumna 91 

egłości”>↩<img src=”/images/niepodlegla.gov.pl.svg” height=”56” alt=”niepodlegla. gov.pl” hspace=”5” 

>↩</a>↩ 

Atrybut ‚placeholder’ nie jest dozwolony w tagu ‚input’ w tym miejscu. Od linii 1844, kolumna 1; do 

linii 1844, kolumna 149 

razę...”>↩<input id=”knf-search-input” name=”publicationId” value=”18” type=”hidden” class=”form-

control” placeholder=”Szukaj” aria-describedby=”basic-addon1”>↩<butt 

Element ‚main’ nie może pojawiać się jako element potomny tagu ‚section’. Od linii 2142, kolumna 1; 

do linii 2142, kolumna 27 

l-xs-12”>↩<main class=”main-content”>↩<div  

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. Od linii 2320, kolumna 1; do 

linii 2320, kolumna 78 

Wartością atrybutu tagu <label> powinien być identyfikator danej kontrolki formularza. Od linii 

2725, kolumna 1; do linii 2725, kolumna 42 

m-group”>↩<label for=”footer_email” class=”sr-only”>Adres  

Atrybut ‚aria-describedby’ musi wskazywać na element w tym samym dokumencie. 

Od linii 1844, kolumna 1; do linii 1844, kolumna 149 

razę...”>↩<input id=”knf-search-input” name=”publicationId” value=”18” type=”hidden” class=”form-

control” placeholder=”Szukaj” aria-describedby=”basic-addon1”>↩<butt 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 48 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Zobacz także w linii:  
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49 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://bip.knf.gov.pl” title=”Biuletyn informacji publicznej”> 

Linia 1840 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”searchText” class=”phrase-input” placeholder=”Tu wpisz szukaną frazę...”> 

Linia 1883 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Zobacz także w linii: 

1884 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://bip.knf.gov.pl” title=”Biuletyn informacji publicznej”> 

Linia 2283 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a class=”ui-datepicker-prev ui-corner-all” data-handler=”prev” data-event=”click” title=””> 

Linia 2318 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”/knf/pl/komponenty/img/TWS09232_63937.jpg?height=320&amp;width=230”> 

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. Od linii 2172, kolumna 1563; do linii 

2172, kolumna 1566 

div></div></p>↩</mai 

Wartością atrybutu tagu <label> powinien być identyfikator danej kontrolki formularza. 

Od linii 2451, kolumna 1; do linii 2451, kolumna 42 

m-group”>↩<label for=”footer_email” class=”sr-only”>Adres  
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Linia 2178 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a onclick=”doPrint()” class=”text-left ml10”> 

Linia 2448 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu „ID”: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html 

<label for=”footer_email” class=”sr-only”> 

 

PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielenie atrybutu ‚title’. 

W linii 69, kolumna 151 

KNFAlert” title=”Aplikacja mob 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. Od linii 98, kolumna 1; do linii 

98, kolumna 29 

nsowego”>↩<img src=”/images/logo.svg” >↩</a>↩ 

Atrybut ‚hspace’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 103, kolumna 1; do linii 103, kolumna 91 

egłości”>↩<img src=”/images/niepodlegla.gov.pl.svg” height=”56” alt=”niepodlegla. gov.pl” hspace=”5” 

>↩</a>↩ 

Element ‚main’ nie może pojawiać się jako element potomny tagu ‚section’. 

Od linii 1986, kolumna 1; do linii 1986, kolumna 48 

l-xs-12”>↩<main class=”main-content” id=”article-content”>↩<h1>G  

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. Od linii 2010, kolumna 431; do linii 2010, 

kolumna 434 

bsp;</div></p>↩</mai 

Zbłąkany znacznik zamykający ‚div’. 
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Od linii 2265, kolumna 1; do linii 2265, kolumna 6 

v>↩</div>↩</div>↩</sec 

Linia 95 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”/images/logo.svg”> 

Linia 2287 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” class=”newsletter-email transparent plr20 form-control” name=”email” id=”footer-

email” placeholder=”Adres e-mail”> 

Zbłąkany znacznik zamykający ‚div’. 

Od linii 3038, kolumna 1; do linii 3038, kolumna 6 

v>↩</div>↩</div>↩</sec 

Wartością atrybutu tagu <label> powinien być identyfikator danej kontrolki formularza. Od linii 

3062, kolumna 1; do linii 3062, kolumna 42 

m-group”>↩<label for=”footer_email” class=”sr-only”>Adres  

Linia 95 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”/images/logo.svg”> 

Linia 3059 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu „ID”: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html 

<label for=”footer_email” class=”sr-only”> 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.knf.gov.pl/assets/styles/styles.css?v=2.0  

Linia 5  

.select2-dropdown 

Błąd w określeniu wartości : white-space wrap nie jest wartością white-space : wrap  

Linia 5  

.owl-carousel .owl-nav .owl-prev, .owl-carousel .owl-nav .owl-next, .owl-carousel  

.owl-dot 

Błąd w określeniu wartości : cursor hand nie jest wartością cursor : hand  

Linia 5  

.tooltipster-table 

Błąd w określeniu wartości : width Zbyt wiele wartości lub błędne wartości : a  

Linia 5  

.tooltipster-table 

Właściwość ‚width-color’ nie istnieje : #1FB0CF  

Linia 6  

form .select-wrapper select 

Błąd w określeniu wartości : height Zbyt wiele wartości lub błędne wartości : 100% date-range  

Linia 6  

.slide-item .slide-img img 

Błąd w określeniu wartości : margin-left none nie jest wartością margin-left : none  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://www.knf.gov.pl/assets/styles/styles.css?v=2.0 

Linia 5  

.select2-dropdown 

Błąd w określeniu wartości : white-space wrap nie jest wartością white-space : wrap  
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Linia 6  

form .select-wrapper select 

Błąd w określeniu wartości : height Zbyt wiele wartości lub błędne wartości : 100% date-range  

Linia 6  

.slide-item .slide-img img 

Błąd w określeniu wartości : margin-left none nie jest wartością margin-left : none  

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: https://www.knf.gov.pl/assets/styles/styles.css?v=2.0 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

ARIA 

ARIA label lub description 

3.1.2 Błędy 

Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. Obrazy, które są linkami muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli nie ma takiego tekstu, sam obraz nie dostarczy czytnikowi ekranu informacji o swojej 

zawartości. 

 

 

 

 

 

https://www.knf.gov.pl/assets/styles/styles.css?v=2.0
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 
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ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

41. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

 Adres strony głównej:         https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/ 

podstrona II: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/ regionalne-zarzady-

gospodarki-wodnej 

podstrona III: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/homepage/kierownictwo 

podstrona IV: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zasada-uzytkowaniaserwisu 

 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny dla tagu div w tym kontekście. Od linii 346, 

kolumna 4; do linii 346, kolumna 26 

all-->↩ <style type=”text/css”> ↩  

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 251 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Zobacz także w linii:  

260 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://powodz.gov.pl/www/” target=”_blank” tabindex=”0”> 

Atrybut width jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 400, kolumna 1; do linii 400, kolumna 43 

>↩<p></p>↩<table style=”height: 284px;” width=”1098”>↩<tbod 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 398 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html      

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<table style=”height: 284px;” width=”1098”> 

 

PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 
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Element style nie jest dozwolony jako element potomny dla tagu div w tym kontekście. Od linii 246, 

kolumna 4; do linii 246, kolumna 26 

all-->↩ <style type=”text/css”> ↩  

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/ base/jquery-ui.css  

Linia 134  

.ui-datepicker-cover 

Błąd parsowania mask()  

2.1.2 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/templates/jm-simple/css/high_ contrast_layout.32.css 

Linia 1  

body.highcontrast table 

Błąd w określeniu wartości : background-color none nie jest wartością background-color : none  

Linia 1  

body.highcontrast2 table 

Błąd w określeniu wartości : background-color none nie jest wartością background-color : none  

Linia 1  

body.highcontrast3 table 

Błąd w określeniu wartości : background-color none nie jest wartością background-color : none  

2.1.3 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/css/ animations.css 

Linia 1  

Profil ma specyficzną składnię dla @charset: po @charset występuje jedna spacja, a następnie na- 

zwa kodowania w cudzysłowach, po czym występuje średnik. @CHARSET „UTF-8”;  

2.1.4 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/css/ offcanvas.css 

Linia 1  

Profil ma specyficzną składnię dla @charset: po @charset występuje jedna spacja, a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowach, po czym występuje średnik. @CHARSET „UTF-8”;  

Linia 387  
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.dj-offcanvas-effect-13.dj-offcanvas-open .dj-offcanvas Właściwość transition-speed nie istnieje : 0.2s  

2.1.5 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/ 

mobilethemes/light/djmobilemenu.css 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/ base/jquery-ui.css  

Linia 134  

.ui-datepicker-cover 

Błąd parsowania mask()  

2.2.2 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/templates/jm-simple/css/high_ contrast_layout.32.css 

Linia 1  

body.highcontrast table 

Błąd w określeniu wartości : background-color none nie jest wartością background-color : none  

Linia 1  

body.highcontrast2 table 

Błąd w określeniu wartości : background-color none nie jest wartością background-color : none  

Linia 1  

body.highcontrast3 table 

Błąd w określeniu wartości : background-color none nie jest wartością background-color : none  

2.2.3 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/css/ animations.css 

Linia 1  

Profil ma specyficzną składnię dla @charset: po @charset występuje jedna spacja, a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowach, po czym występuje średnik. @CHARSET „UTF-8”;  

2.2.4 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/css/ 

.dj-offcanvas-effect-13.dj-offcanvas-open .dj-offcanvas Właściwość transition-speed nie istnieje : 0.2s  

2.2.5 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/ 

mobilethemes/light/djmobilemenu.css 

2.3 PODSTRONA III 

Linia 1  

Profil ma specyficzną składnię dla @charset: po @charset występuje jedna spacja, a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowach, po czym występuje średnik. @CHARSET „UTF-8”;  
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2.3.4 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/css/ 

.dj-offcanvas-effect-13.dj-offcanvas-open .dj-offcanvas Właściwość transition-speed nie istnieje : 0.2s  

2.3.5 Arkusz CSS: https://www.kzgw.gov.pl/modules/mod_djmegamenu/ 

mobilethemes/light/djmobilemenu.css 

 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

42. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 

 Adres strony głównej:         http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php 

podstrona II: http://www.kujawy.psp.gov.pl/viewpage.php?page_id=2 

podstrona III: http://www.kujawy.psp.gov.pl/viewpage.php?page_id=47 

podstrona IV: http://www.kujawy.psp.gov.pl/viewpage.php?page_id=5 

http://www.kujawy.psp.gov.pl/viewpage.php?page_id=5
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 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC ‚-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN’ ‚http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd’>↩<html Brak spacji pomiędzy atrybutami. 

w linii 5, kolumna 62 

html; charset=’utf8’ />↩<meta  

Wartości atrybutu należy podawać w cudzysłowach. 

w linii 5, kolumna 66 
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; charset=’utf8’ />↩<meta name 

Atrybut utf8’ nie jest dozwolony w tagu meta w tym miejscu. 

Od linii 5, kolumna 1; do linii 5, kolumna 69 

s</title>↩<meta http-equiv=’Content-Type’ content=’text/html; charset=’utf8’ />↩<meta 

Niepoprawna wartość atrybutu contemt w tagu meta. 

Od linii 5, kolumna 1; do linii 5, kolumna 69 

s</title>↩<meta http-equiv=’Content-Type’ content=’text/html; charset=’utf8’ />↩<meta 

Atrybut cellspacing  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 63, kolumna 1; do linii 63, kolumna 66 

d>↩<body>↩<table cellspacing=’0’ cellpadding=’0’ width=’975’ align=’center’>↩<tr>↩ 

Atrybut align  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 63, 

kolumna 1; do linii 63, kolumna 66 

d>↩<body>↩<table cellspacing=’0’ cellpadding=’0’ width=’975’ align=’center’>↩<tr>↩ 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 67, kolumna 5; do linii 68, kolumna 36 

975’>↩<tr>↩<td class=’full-header’ width=’975’>↩<a hr 

Atrybut align w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 82, kolumna 6; do linii 83, kolumna 37 

/ul>↩</td>↩<td align=’right’ class=’sub-header’><img s 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 166, 

kolumna 1; do linii 166, kolumna 8 

de-body’>↩<center><a  ta 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 188, 

kolumna 26; do linii 188, kolumna 33 

lor:navy’><center><span  

Zbłąkany tag zamykający span. 

Od linii 188, kolumna 154; do linii 188, kolumna 160 

/u></span></span></a></ 

Zamykający tag a narusza zasadę zagnieżdżania elementów. Od linii 188, kolumna 161; do linii 188, 

kolumna 164 
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an></span></a></cent 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 13 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size: 11px; 

Linia 75 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”border” width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0”> 

Linia 376 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”images/news/twitter.png” height=”45”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC ‚-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN’ ‚http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd’>↩<html  
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Wartości atrybutu należy podawać w cudzysłowach. 

w linii 5, kolumna 66 

; charset=’utf8’ />↩<meta name 

Atrybut width  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 14, 

kolumna 1; do linii 14, kolumna 66 

d>↩<body>↩<table cellspacing=’0’ cellpadding=’0’ width=’975’ align=’center’>↩<tr>↩ 

Atrybut align  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 14, 

kolumna 1; do linii 14, kolumna 66 

d>↩<body>↩<table cellspacing=’0’ cellpadding=’0’ width=’975’ align=’center’>↩<tr>↩ 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 17, kolumna 1; do linii 17, kolumna 51 

<tr>↩<td>↩<table cellpadding=’0’ cellspacing=’0’ width=’975’>↩<tr>↩ 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 120, 

kolumna 239; do linii 120, kolumna 246 

enter><br><center><a hre 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 129, kolumna 6; do linii 129, kolumna 38 

ble>↩</td><td class=’main-bg’ valign=’top’><noscr 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<table width=”975” cellspacing=”0” cellpadding=”0” align=”center”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC ‚-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN’ ‚http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd’>↩<html Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 5, kolumna 62 

html; charset=’utf8’ />↩<meta  
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Wartości atrybutu należy podawać w cudzysłowach. 

w linii 5, kolumna 66 

; charset=’utf8’ />↩<meta name 

b) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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43.Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy 

 Adres strony głównej:        http://www.bip.pwisbydgoszcz.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.bip.pwisbydgoszcz.pl 

podstrona II: http://www.bip.pwisbydgoszcz.pl/?cid=11 

podstrona III: http://www.bip.pwisbydgoszcz.pl/?cid=13 

podstrona IV: http://www.bip.pwisbydgoszcz.pl/?cid=128 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 250, kolumna 6; do linii 250, kolumna 53 

<li>↩<form name=”search_form” action=”” method=”GET”>↩ 

Atrybut width  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 272, kolumna 3; do linii 272, kolumna 65 

↩<div>↩<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 272, kolumna 3; do linii 272, kolumna 65 

↩<div>↩<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 274, kolumna 10; do linii 275, kolumna 39 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 281, kolumna 57; do linii 282, kolumna 61 

f);”></td>↩<td valign=”top” style=”height:2px;background:#FEFEFE;”><div s 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 314, kolumna 10; do linii 315, kolumna 39 

↩<tr>↩<td width=”17” bgcolor=”#00389E”><img s 

font-size:10px; 

Linia 106 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:11px; 

Linia 270 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 
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Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<!- 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<!- 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 250, kolumna 6; do linii 250, kolumna 53 

<li>↩<form name=”search_form” action=”” method=”GET”>↩ 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 301, kolumna 57; do linii 302, kolumna 61 

f);”></td>↩<td valign=”top” style=”height:2px;background:#FEFEFE;”><div s 

Atrybut border  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

302, kolumna 531; do linii 302, kolumna 593 

y></table><table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 35 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:12px!important; 
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Linia 58 [WCAG2 2.4.7 (AA)] Nie należy usuwać wskazania fokusa: 

Wyłączenie wskazania fokusa klawiatury często uniemożliwia orientację, który element na stronie jest w 

danym momencie zaznaczony. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F78.html 

outline:none; 

Linia 280 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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44. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/kierownictwo.html 

podstrona III: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/aktualnosci_administracja/ 

podstrona IV: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/673-kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Obecnei jest to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 109 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>↩<html 

https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/673-kontakt.html
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Element ‚meta’ z atrybutem ‚http-equiv’ o wartości ‚X-UA-Compatible’ musi posiadać atrybut 

‚content’ o wartości ‚IE=edge’. 

Od linii 4, kolumna 5; do linii 4, kolumna 56 

head>↩    <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=9” />↩   <me 

Użycie tagu ‚meta’ do określenia języka dokuemntu jest przestarzałą metodą. Język dokumentu 

należy okreslić w tagu ‚html’. 

Od linii 9, kolumna 3; do linii 9, kolumna 53 

zcz” />↩   <meta http-equiv=”content-language” content=”pl” />↩ <me 

Użycie atrybutu ‚charset’ w tagu ‚link’ jest przestarzałą metodą. . Od linii 54, kolumna 2; do linii 54, 

kolumna 93 

script>↩↩  <link type=”text/css” href=”/cometchat/cometchatcss.php” rel=”stylesheet” charset=”utf-8” 

/>↩  <scr 

Tag ‚script’ znajduej się pomiędzy ‚head’ i ‚body. 

Od linii 58, kolumna 1; do linii 58, kolumna 50 

↩ </head>↩<script type=”text/javascript” src=”whcookies.js”></scri 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 126 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/Translator_on-line_cz.png” onclick=”al_windowOpen(‚https://chat.altar. 

com.pl/axjACC/chat/pubservlet/clientChat’,’712’,’’,’systype=Android’,’’,0,0,0,0)” width=”35” 

height=”35”> 

Linia 199 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<span style=”font-size: 9px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #092EE6;”> 

Linia 230 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 
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‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html  

Linia 880 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”kal1” cellspading=”0” cellspacing=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Obecnei jest to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 109 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>↩<html 

Element ‚meta’ z atrybutem ‚http-equiv’ o wartości ‚X-UA-Compatible’ musi posiadać atrybut 

‚content’ o wartości ‚IE=edge’. 

Od linii 4, kolumna 5; do linii 4, kolumna 56 

head>↩    <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=9” />↩   <me 

 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 126 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/Translator_on-line_cz.png” onclick=”al_windowOpen(‚https://chat.altar. 

com.pl/axjACC/chat/pubservlet/clientChat’,’712’,’’,’systype=Android’,’’,0,0,0,0)” width=”35” 

height=”35”> 

Linia 218 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<span style=”font-size: 9px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #092EE6;”> 
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[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”kal1” cellspading=”0” cellspacing=”0”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1Arkusz CSS: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/template/bydgoszcz/css/ slimbox.css?ts=1324367463 

Linia 3  

Błąd parsowania 

<br /> <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_ACCEPT_ENCODING in <b>/home/www/portal. 

bydgoszcz.uw.gov.pl/www/load_file.php</b> on line <b>82</b><br /> 

div.galleria_foto{width:127px;float:left;height:100px;margin:24px;text-align:center;} 

2.1.2 Arkusz CSS: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/template/bydgoszcz/css/style. css?ts=1338462977 

Linia 3  

Błąd parsowania 

<br /> <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_ACCEPT_ENCODING in <b>/home/www/portal. 

bydgoszcz.uw.gov.pl/www/load_file.php</b> on line <b>82</b><br /> .punktory_kwadratowe{list-style-

type:square;} 

Linia 3  

Błąd parsowania }; 

2.1.3 Arkusz CSS: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/cometchat/cometchatcss.php 

Linia 6  

html   

Błąd parsowania--moz-scrollbars-vertical 

Linia 1020  

#cometchat   

Niepoprawny numer : font-size normal nie jest wartością font-size : normal 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

45. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy 

 Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

 

podstrona I: http://www.farmacja-bydgoszcz.pl 

podstrona II: http://www.farmacja-bydgoszcz.pl/?cid=11 

podstrona III: http://www.farmacja-bydgoszcz.pl/?cid=107 

podstrona IV: http://www.farmacja-bydgoszcz.pl/index.php?cid=128 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 



 

270 
 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<!-Niepoprawna wartość 

copyright atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 12, kolumna 4; do linii 12, kolumna 93 

zczy”>↩<meta http-equiv=”copyright” content=”Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy,  

http://www.lo.pl/”>↩<l 

Niepoprawna wartość atrybutu x-icon w tagu link. 

Od linii 187, kolumna 8; do linii 187, kolumna 57 

„>↩<link rel=”icon” type=”x-icon” href=”favicon.ico”>↩ 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 250, kolumna 6; do linii 250, kolumna 53 

<li>↩<form name=”search_form” action=”” method=”GET”>↩ 

Atrybut width  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 272, kolumna 3; do linii 272, kolumna 65 

↩<div>↩<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 272, kolumna 3; do linii 272, kolumna 65 

↩<div>↩<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 274, kolumna 10; do linii 275, kolumna 39 

↩<tr>↩<td width=”17” bgcolor=”#033A9F”><img s 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 
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Od linii 274, kolumna 10; do linii 275, kolumna 39 

↩<tr>↩<td width=”17” bgcolor=”#033A9F”><img s Element h3 nie może pojawiać się po tagu th. 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 284, kolumna 10; do linii 285, kolumna 39 

↩<tr>↩<td width=”17” bgcolor=”#033A9F”><img s 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 284, kolumna 10; do linii 285, kolumna 39 

↩<tr>↩<td width=”17” bgcolor=”#033A9F”><img s Element h3 nie może pojawiać się po tagu th. 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 351, kolumna 61; do linii 352, kolumna 61 

f);”></td>↩<td valign=”top” style=”height:2px;background:#FEFEFE;”><div s 

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu b w tym kontekście. Od linii 629, kolumna 

22; do linii 629, kolumna 61 

iv></div> <div style=”padding-top:20px;margin:0;”>↩ 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 640, kolumna 

10; do linii 640, kolumna 15 

↩</div>↩ 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 35 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

Linia 52 [WCAG2 2.4.7 (AA)] Nie należy usuwać wskazania fokusa: 

Wyłączenie wskazania fokusa klawiatury często uniemożliwia orientację, który element na stronie jest w 

danym momencie zaznaczony. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F78.html 

outline:none; 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form name=”search_form” action=”” method=”GET”> Linia 254 [WCAG2 1.3.1 (A)]  
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Linia 270 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0”> 

Linia 300 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<div style=”font-size:1px;height:1px;background:url(img/farmacja/b2.gif) repeat-x;”> 

Linia 310 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<div style=”font-size:1px;height:1px;background:url(img/farmacja/b2.gif) repeat-x;”> 

Linia 310 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<!- 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 250, kolumna 6; do linii 250, kolumna 53 

<li>↩<form name=”search_form” action=”” method=”GET”>↩ 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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46. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy 

 

 Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl 

podstrona II: http://www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl/?cid=45 

podstrona III: http://www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl/?cid=78 

podstrona IV: http://www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl/?cid=8 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 

Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<!-Niepoprawna wartość 

copyright atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 12, kolumna 4; do linii 12, kolumna 93 

http://www.bip.winb.bydgoszcz.uw.gov.pl/?cid=8
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zczy”>↩<meta http-equiv=”copyright” content=”Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy, http://www.lo.pl/”>↩<l 

Niepoprawna wartość x-icon atrybutu type w tagu link. 

Od linii 187, kolumna 8; do linii 187, kolumna 57 

„>↩<link rel=”icon” type=”x-icon” href=”favicon.ico”>↩ 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Must be non-empty. 

Od linii 250, kolumna 6; do linii 250, kolumna 53 

<li>↩<form name=”search_form” action=”” method=”GET”>↩ 

Atrybut width  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 272, kolumna 3; do linii 272, kolumna 65 

↩<div>↩<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 272, kolumna 3; do linii 272, kolumna 65 

↩<div>↩<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

Element h3 nie może pojawiać się po tagu th. 

Od linii 286, kolumna 70; do linii 286, kolumna 107 

#026047;”><h3 style=”text-transform:uppercase;”>podsta 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 294, kolumna 10; do linii 295, kolumna 39 

↩<tr>↩<td width=”17” bgcolor=”#026047”><img s  

Element h3 nie może pojawiać się po tagu th. Od linii 306, kolumna 70; do linii 306, kolumna 107 

#026047;”><h3 style=”text-transform:uppercase;”>załatw 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 35 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:12px!important; 

Linia 52 [WCAG2 2.4.7 (AA)] Nie należy usuwać wskazania fokusa: 
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Wyłączenie wskazania fokusa klawiatury często uniemożliwia orientację, który element na stronie jest w 

danym momencie zaznaczony. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F78.html 

outline:none; 

Linia 270 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<!-Niepoprawna wartość 

copyright atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 12, kolumna 4; do linii 12, kolumna 93 

zczy”>↩<meta http-equiv=”copyright” content=”Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy, http://www.lo.pl/”>↩<l 

Linia 255 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input id=”szukaj” class=”txtsearch” name=”q” type=”text” maxlength=”32”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych  
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Komórka nagłówka tabeli  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Błędy 

Brak nazwy strony lub jej opisu. Opisowy tytuł ułatwia użytkownikom zrozumienie celu lub zawartości 

strony. Bez odpowiedniego tytułu, wielu użytkowników (zwłaszcza tych korzystających z czytników ekranu 

lub innych technologii pomocniczych) może mieć trudności orientacji się na stronie. Należy dodać krótki, 

opisowy tytuł strony.  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 
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witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

47. Audyt witryny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

 Adres strony głównej https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl  

podstrona II: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main. php?menu=5&item=100 podstrona III: 

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main. php?menu=1&item=200 podstrona IV: 

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main. php?menu=5&item=500&page=195 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 62 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>↩<HTML W atrybucie 

content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Niepoprawna wartość Content-Style-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 12, kolumna 1; do linii 12, kolumna 57 

=”ix.pl”>↩<META HTTP-EQUIV=”Content-Style-Type” CONTENT=”text/css”>↩<LINK 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Atrybut border  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 27, kolumna 1; do linii 27, kolumna 16 

„center”>↩<TABLE border=0>↩<TR>↩ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni jedynie 

funkcje dekoracyjne). 

Od linii 30, kolumna 5; do linii 30, kolumna 54 

awa”>↩<IMG SRC=”./images/space.gif” WIDTH=220 HEIGHT=30><BR>↩ 

Atrybut cellspacing  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 63, kolumna 5; do linii 63, kolumna 48 

><TD>↩<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>↩<TR> 

Występuje zamykający znacznik a, choć wcześniej nie było otwarcia tego tagu. Od linii 94, kolumna 214; 

do linii 94, kolumna 217 

y”></DIV></A>↩<B 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 96, kolumna 5; do linii 96, kolumna 24 

<BR>↩<DIV ALIGN=”center”><A HRE 

Występuje zamykający znacznik a, choć wcześniej nie było otwarcia tego tagu. Od linii 96, kolumna 195; 

do linii 96, kolumna 198 
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t”></DIV></A>↩<B 

Niezamknięty element a. 

Od linii 98, kolumna 25; do linii 98, kolumna 43 

=”center”><A HREF=”baza.php”><IMG S 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 106, kolumna 5; do linii 106, kolumna 24 

<BR>↩<DIV ALIGN=”center”><A HRE 

Wartość atrybutu href należy podawać w cudzysłowach. 

w linii 114, kolumna 50 

F=main.php?menu=1&item=1550”>< 

Cudzysłów nie jest dozwolony w atrybucie href w tagu a. 

Od linii 114, kolumna 29; do linii 114, kolumna 64 

=”center”><A HREF=main.php?menu=1&item=1550”><IMG SR 

Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 30 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<IMG SRC=”./images/space.gif” WIDTH=220 HEIGHT=30> 

Linia 35 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0> 

Linia 73 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<SELECT NAME=”gdzie” CLASS=”szukaj_input”> 
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 62 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>↩<HTML W atrybucie 

content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 30 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<IMG SRC=”./images/space.gif” WIDTH=220 HEIGHT=30> 

Linia 63 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0> 

Linia 93 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html <TABLE WIDTH=220 

CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 62 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>↩<HTML W atrybucie 

content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 
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Cudzysłów nie jest dozwolony w atrybucie href w tagu a. 

Od linii 256, kolumna 29; do linii 256, kolumna 63 

=”center”><A HREF=main.php?menu=4&item=700”><IMG SR 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/font.css 

52   

object   

Niepoprawny numer : border Zbyt dużo warto�ci lub warto�ci nie rozpoznane 

 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

52   

object   

Niepoprawny numer : border Zbyt dużo warto�ci lub warto�ci nie rozpoznane 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS:  

52   

object   

Niepoprawny numer : border Zbyt dużo warto�ci lub warto�ci nie rozpoznane 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14  

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w 

wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 
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wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

48. Lubuski Kurator Oświaty 

 Adres strony głównej:         http://ko-gorzow.edu.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://ko-gorzow.edu.pl/ 

http://ko-gorzow.edu.pl/struktura-organizacyjna-kuratorium/ 

http://ko-gorzow.edu.pl/category/kuratorium/aktualnosci/ 

http://ko-gorzow.edu.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

http://ko-gorzow.edu.pl/kontakt/
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Wartość atrybutu podana poza cudzysłowami. w linii 176, kolumna 150 y/dane-osobowe/”>Dane 

osobowe  

Cudzysłów nie jest dozwolony w atrybucie href w tagu a. Od linii 176, kolumna 96; do linii 176, 

kolumna 151 rzednia”> <a href=http://ko-gorzow.edu.pl/category/dane-osobowe/”>Dane o 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście.  

Od linii 964, kolumna 10; do linii 966, kolumna 8 

</tfoot>↩<tbody> <tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 185, kolumna 12; do linii 185, kolumna 72 

<a href=”http://ko-gorzow.edu.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 191, kolumna 8; do linii 191, kolumna 68 

„> <a href=”http://ko-gorzow.edu.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 196 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 199 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”search-input”> 

Linia 199 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 196 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  
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<button class=”search-submit” type=”submit”> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 196, kolumna 12; do linii 196, kolumna 72 

<a href=”http://ko-gorzow.edu.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 207 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 210 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”search-input”> 

Linia 358 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”nivo-main-image” style=”display: inline;”> 

Linia 446 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Wartość atrybutu podana poza cudzysłowami. w linii 187, kolumna 150 y/dane-osobowe/”>Dane 

osobowe  

Cudzysłów nie jest dozwolony w atrybucie href w tagu a. Od linii 187, kolumna 96; do linii 187, 

kolumna 151 rzednia”> <a href=http://ko-gorzow.edu.pl/category/dane-osobowe/”>Dane o 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście.  

Od linii 654, kolumna 10; do linii 656, kolumna 8 
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</tfoot>↩<tbody> <tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 196, kolumna 12; do linii 196, kolumna 72 

<a href=”http://ko-gorzow.edu.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 202, kolumna 8; do linii 202, kolumna 69 

„> <a href=”http://ko-gorzow.edu.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>  

Linia 358 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”nivo-main-image” style=”display: inline;”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://ko-gorzow.edu.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1   .wp-block-column   

break-word nie jest wartością word-break : break-word Linia 1  .wp-block-media-text .wp-block-media-

text__content  break-word nie jest wartością word-break : break-word Arkusz CSS: http://ko-

gorzow.edu.pl/wp-content/themes/kuratorium/style. 

min.css?ver=5.1.1 

Linia 1   .col-8   

Błąd parsowania .col-8; 

2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS:  

style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1   .wp-block-column   

break-word nie jest wartością word-break : break-word Linia 1  .wp-block-media-text .wp-block-media-

text__content  break-word nie jest wartością word-break : break-word Arkusz CSS: http://ko-

gorzow.edu.pl/wp-content/themes/kuratorium/style. 

min.css?ver=5.1.1 



 

287 
 

Linia 1   .col-8   

Błąd parsowania .col-8; 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

PODSTRONA II 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

49. Pomorski Kurator Oświaty 

 

 

 Adres strony głównej:   http://www.kuratorium.gda.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://www.kuratorium.gda.pl/ 

http://www.kuratorium.gda.pl/category/kuratorium/aktualnosci/ 

http://www.kuratorium.gda.pl/kontakt/ 

http://www.kuratorium.gda.pl/
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http://www.kuratorium.gda.pl/category/kuratorium/struktura-kuratorium/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość ‚_newtab’ w atrybucie ‚target’ w tagu ‚a’. Od linii 74, kolumna 17; do linii 74, 

kolumna 80 

ass=”bip”><a href=”mailto:kuratorium@kuratorium.gda.pl” target=”_newtab” ><img s 

Występuje zamykający znacznik a, choć wcześniej nie było otwarcia tego tagu. 

Od linii 77, kolumna 1; do linii 77, kolumna 5 

/a></li>↩↩</li>↩<li c 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście.  

Od linii 734, kolumna 10; do linii 736, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

http://www.kuratorium.gda.pl/category/kuratorium/struktura-kuratorium/
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Od linii 99, kolumna 12; do linii 99, kolumna 77 

<a href=”http://www.kuratorium.gda.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie jest 

potrzebny. 

Od linii 105, kolumna 8; do linii 105, kolumna 73 

„>↩<a href=”http://www.kuratorium.gda.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 107 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  See matching 

tag on line: 110 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”search-input”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Występuje zamykający znacznik a, choć wcześniej nie było otwarcia tego tagu. 

Od linii 83, kolumna 1; do linii 83, kolumna 5 

/a></li>↩↩</li>↩<li c 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 105, kolumna 12; do linii 105, kolumna 77 

<a href=”http://www.kuratorium.gda.pl/” rel=”home” itemprop=”url” 

Atrybut align w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 312, kolumna 5; do linii 313, kolumna 19 

</tr>↩<tr>↩<td align=”center”><stron 

 Linia 247 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html <table cellspacing=”0” cellpadding=”4” border=”1” align=”l”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 
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2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/themes/kuratorium/ style.min.css?ver=4.7.4 

Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8; 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: style.min.css?ver=4.7.4 

Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8; 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 

pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 
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witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

50. Śląski Kurator Oświaty 

 Adres strony głównej:  http://www.kuratorium.katowice.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.kuratorium.katowice.pl/ 

podstrona II: http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/kontakt/ 

podstrona III: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ kuratorium/aktualnosci/ 

podstrona IV: http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ ogloszenia-bip/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 

Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 188, kolumna 2; do linii 188, kolumna 101 

t:20px”>↩<img src=”http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/ uploads/2019/04/b1.jpg” 

style=”width:360px”/>↩↩↩ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 201, kolumna 3; do linii 201, kolumna 121 

/i></p>↩<img src=”http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/ uploads/2019/04/hab.jpg” 

style=”width:100px; margin-left:50px”/>↩<di 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 212, kolumna 1; do linii 212, kolumna 118 

v>↩</div>↩<img id=”b12” src=”http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/ uploads/2019/04/close-

button.png” style=”width:30px”/>↩↩</di 

Oczekiwana bezwzględna wartość liczbowa, zamiast względnej (w procentach) w atrybucie width. 

Od linii 411, kolumna 1; do linii 411, kolumna 117 

ng”/> -->↩<img src=”http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/ uploads/2018/11/grafika-naglowek-

niepodlegla.jpg” width=100%/> ↩</a 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 411, kolumna 1; do linii 411, kolumna 117 

ng”/> -->↩<img src=”http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/ uploads/2018/11/grafika-naglowek-

niepodlegla.jpg” width=100%/> ↩</a Tag script w niewłaściwym miejscu. 

Od linii 583, kolumna 1; do linii 583, kolumna 15 

</body>↩</html><script>↩jQuer  
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 89 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:See matching tag 

on line: 92 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 92 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:See matching tag 

on line: 89 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button class=”search-submit” type=”submit”> 

 Linia 188 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/04/b1.jpg” style=”width:360px”/> 

 Linia 371 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table cellspacing=”3” cellpadding=”3”> 

 Linia 400 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html 

<iframe 

src=”http://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=100126497023685407

305.000474c692c98c51adbad&amp;ll=49.825719,19.029865&amp;spn=0.004153,0.018239&amp;z=15&a

mp;output=embed” width=”425” height=”200” frameborder=”0” marginwidth=”0” marginheight=”0” 

scrolling=”no” data-mce-fragment=”1”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwana bezwzględna wartość liczbowa, zamiast względnej (w procentach) w atrybucie width. 

Od linii 376, kolumna 1; do linii 376, kolumna 117 

ng”/> -->↩<img src=”http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/ uploads/2018/11/grafika-naglowek-

niepodlegla.jpg” width=100%/> ↩</a 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/themes/ 

kuratorium/style.min.css?ver=4.9.10 

Linia 1  .col-8 

Błąd parsowania .col-8;  

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 
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ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 
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wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

51. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

 Adres strony głównej:    https://www.kuratorium.wroclaw.pl/    

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/ 

odstrona II: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/zalatwianie-spraw/ nostryfikacja-swiadectw/ 

podstrona III: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/ksztalcenie-iwychowanie/pomoc-

psychologiczno-pedagogiczna/ 

podstrona IV: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Podwójne otwarcie znacznika ‚a’. 

Od linii 65, kolumna 6; do linii 65, kolumna 101 

me”>↩         <a href=”https://www.kuratorium.wroclaw.pl/” class=”custom-logo-

link” rel=”home” itemprop=”url”><img w Zbłąkany znacznik zamykający ‚a’. 

Od linii 66, kolumna 5; do linii 66, kolumna 8 

span>↩       </a>↩      </ 

Identyfikator nie może być pusty. 

Od linii 1014, kolumna 66; do linii 1014, kolumna 98 

ory-menu”><ul id=”” class=” sidebar-menu „> <li c  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

 font-size:14px; 

29 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

321 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on line: 

324 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

 <a href=”https://www.kuratorium.wroclaw.pl/lekcja-dla-rodaka/” title=”Lekcja dla  

Rodaka” class=”image-link” tabindex=”-1”> 

 324 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on line: 

321 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

 <a href=”https://www.kuratorium.wroclaw.pl/lekcja-dla-rodaka/” title=”Lekcja dla  

Rodaka” tabindex=”-1”> 

 398 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html  <img src=”https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-

content/uploads/2019/02/0-380x214. png” class=”attachment-medium size-medium wp-post-image” 

alt=”logo” width=”380” height=”214”> 

Identyfikator nie może być pusty. 

Od linii 174, kolumna 66; do linii 174, kolumna 98 

ory-menu”><ul id=”” class=” sidebar-menu „> <li c Atrybut ‚itemprop’ jest niepotrzebny. 

Od linii 65, kolumna 6; do linii 65, kolumna 101 

me”>↩         <a href=”https://www.kuratorium.wroclaw.pl/” class=”custom-logo-

link” rel=”home” itemprop=”url”><img w  

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

 font-size:14px; 

Zamykający znacznik ‚p’, ale brak otwierajacego. 

Od linii 487, kolumna 85; do linii 487, kolumna 88 

</a>&nbsp;</p>↩<p><s 

Atrybut ‚width’ jest przestarzały. Należy ten parametr zdefiniować w arkuszu CSS. 

Od linii 512, kolumna 5; do linii 513, kolumna 16 

</tr>↩<tr>↩<td width=”580”><stron 

Atrybut ‚width’ jest przestarzały. Należy ten parametr zdefiniować w arkuszu CSS. 

Od linii 520, kolumna 5; do linii 521, kolumna 16 

</tr>↩<tr>↩<td width=”580”><stron 
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476 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/themes/men/ style.css?ver=4.5.16 

3031   

.youtube-wrapper   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor 3059   

.promo span.open   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor 

2.1.2 Arkusz CSS: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/plugins/assets/ css/cookie-

info.css?ver=4.5.16 

Pliku nie znaleziono: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/plugins/assets/ css/cookie-

info.css?ver=4.5.16 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/themes/men/ style.css?ver=4.5.16 

3031   

.youtube-wrapper   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor 3059   

.promo span.open   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor 

2.2.2 Arkusz CSS: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/plugins/assets/ css/cookie-

info.css?ver=4.5.16 

Pliku nie znaleziono: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/plugins/assets/ css/cookie-

info.css?ver=4.5.16 
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c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

52. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 

 Adres strony głównej:         http://lubelska.policja.gov.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://lubelska.policja.gov.pl 

podstrona II: http://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci 

podstrona III: http://lubelska.policja.gov.pl/lub/informacje/remonty2016/64442,Remonty-2016.html 

podstrona IV: http://lubelska.policja.gov.pl/lub/kontakt/kwplublin/13271,Kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 19, kolumna 5; do linii 19, kolumna 84 

o” />↩ <link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/lub/wai” media=”braille” />↩ < 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu article w tym kontekście. Od linii 657, 

kolumna 1; do linii 657, kolumna 7 

„></div>↩↩<style>↩ .jw 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu article w tym kontekście. Od linii 688, 

kolumna 1; do linii 688, kolumna 7 

„></div>↩↩<style>↩ .jw 

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 1351, kolumna 15; do linii 1351, kolumna 39 

<li style=”widdh:190px;”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 91 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 

93 
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 93 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 

91 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj” /> 

Linia 286 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_next” aria-hidden=”true” title=”Następny”> 

Linia 321 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/68/mini/68-142233_mo1.jpg” title=”Tydzień Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem” srcset=”/dokumenty/zalaczniki/68/mini/68142233_mo1.jpg” alt=”” /> 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/68/mini/68-141508_mo1.jpg” title=”KWP: Policjanci garnizonu 

lubelskiego podsumowali służbę i poziom bezpieczeństwa w roku 2018” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/68/mini/68-141508_mo1.jpg” alt=”” /> 

Linia 848 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 849 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/zapowiedzi-wydarzen/88921,Handel-ludzmi-

wspolczesne-niewolnictwo.html” target=”_top”> 
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 19, kolumna 5; do linii 19, kolumna 84 

o” />↩ <link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/lub/wai” media=”braille” />↩ < 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 385, kolumna 3; do linii 385, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in 

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 812, kolumna 15; do linii 812, kolumna 39 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 19, kolumna 5; do linii 19, kolumna 84 

o” />↩ <link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/lub/wai” media=”braille” />↩ < 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 391, kolumna 3; do linii 391, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in  

Skrypt nie jest w odpowiednim formacie. 

Od linii 490, kolumna 7; do linii 490, kolumna 15 

l’}↩ </script>↩ 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://lubelska.policja.gov.pl/ 

1352   

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 
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tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)   

 

52. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

 Adres strony głównej:         https://www.straz.lublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.straz.lublin.pl/ 

podstrona II: https://www.straz.lublin.pl/aktualnosci/wiadomosci 

podstrona III: https://www.straz.lublin.pl/kierownictwo 

podstrona IV: https://www.straz.lublin.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

https://www.straz.lublin.pl/kontakt
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego atrybutu align. 

Od linii 24, kolumna 43; do linii 24, kolumna 48 

align: center;  

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (border). Od linii 256, kolumna 136; do linii 256, kolumna 421 

ięcej...”><img 

src=”https://www.straz.lublin.pl/cache/multithumb_thumbs/b_200_150_16777215_00_images_wiadomosc

…”multithumb_blog” style=”margin-right:  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Walidator TOTAL VALIDATOR nie mógł zanalizować podstrony.1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego atrybutu align. 

Od linii 23, kolumna 43; do linii 23, kolumna 48 

align: center;  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/wright/css/ joomla25.css 

#footer Błąd parsowania  

progid:dximagetransform.microsoft.gradient(startColorstr=’#ff222222’,endColorstr=’#ff111111’,GradientT

ype=0) } 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1_kir.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  
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Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/ 

.mtGallery 

Właściwość align nie istnieje 

Niepoprawny numer : border Błąd parsowania  

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 
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dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

53. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 

 Adres strony głównej:         https://wigik.lublin.uw.gov.pl/wigik 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wigik.lublin.uw.gov.pl/wigik 

podstrona II: https://wigik.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci 

podstrona III: https://wigik.lublin.uw.gov.pl/prawo 

podstrona IV: https://wigik.lublin.uw.gov.pl/pliki 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 10, kolumna 1; do linii 10, kolumna 95 

de/15” />↩<meta itemprop=”name” content=”Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i 

kartograficznego” />↩<meta 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

znego” />↩<meta itemprop=”description” content=”Zgodnie atr. 7b ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne wojew… w szczególności: 1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w 

szczególności:” />↩ < 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 9, kolumna 1; do linii 9, kolumna 46 

nosci” />↩<meta itemprop=”name” content=”Aktualności” />↩ < 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 9, kolumna 1; do linii 9, kolumna 52 
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pliki” />↩<meta itemprop=”name” content=”Pliki do pobrania” />↩ < 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 190 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://wigik.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/css/ 

css_4c3pc9WIPsu5FZNJl6KlSb4ODF1RGetO5BlGJEwJs9s.css 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  
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= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

 

2.2 PODSTRONA II Arkusz CSS:  

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

 

2.3 PODSTRONA III Arkusz CSS:  

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 
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3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

 

54. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie 

 Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wsselublin.pis.gov.pl/ 

podstrona II: https://wsselublin.pis.gov.pl/?glowna=2 

podstrona III: https://wsselublin.pis.gov.pl/?glowna=4 

podstrona IV: https://wsselublin.pis.gov.pl/?glowna=7 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

https://wsselublin.pis.gov.pl/?glowna=7
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

 

Błędy wg standardu W3C 

 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE 

html>. 

 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 102 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/html4/loose.dtd”>↩↩<htm 

 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 37, kolumna 1; do linii 37, kolumna 63 

 

ad><body>↩<table width=”100%” border=”0” cellspacing=”0” 

cellpadding=”0”>↩<tr 

 

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 37, kolumna 1; do linii 37, kolumna 63 

 

ad><body>↩<table width=”100%” border=”0” cellspacing=”0” 

cellpadding=”0”>↩<tr 

http://www.w3.org/
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Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parame- try w arkuszu CSS. 

Od linii 40, kolumna 5; do linii 40, kolumna 66 

 

top”>↩<table width=”850” border=”0” cellspacing=”0” cellpadding=”0”>↩ 

 

Od linii 50, kolumna 74; do linii 50, kolumna 135 

 

=”middle”><table width=”364” border=”0” cellspacing=”0” cellpadding=”0”>↩ 

 

 

PODSTRONA IV 

 

Błędy wg standardu W3C 

 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE 

html>. 

 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 102 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/html4/loose.dtd”>↩↩<htm 

 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 37, kolumna 1; do linii 37, kolumna 63 

 

ad><body>↩<table width=”100%” border=”0” cellspacing=”0” 

cellpadding=”0”>↩<tr 

 

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 37, kolumna 1; do linii 37, kolumna 63 

 

ad><body>↩<table width=”100%” border=”0” cellspacing=”0” 

cellpadding=”0”>↩<tr 

Atrybut height w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w ar- kuszu CSS. 

Od linii 163, kolumna 23; do linii 164, kolumna 36 

 

<tr>↩<td height=”15”></td>↩ 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

http://www.w3.org/
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Walidator W3C nie mógł zanalizować witryny 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

Walidator WAVE nie mógł zanalizować witryny. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

55. Lubelski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.lublin.uw.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.lublin.uw.gov.pl/news 

podstrona III: https://www.lublin.uw.gov.pl/komunikaty-ministerstwo 

podstrona IV: https://www.lublin.uw.gov.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

https://www.lublin.uw.gov.pl/kontakt
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut border jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 



 

317 
 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Element ‚div’ nie jest dozwolony jako element potomny tagu ‚span’ w tym kontekście.  

Od linii 402, kolumna 60; do linii 402, kolumna 92 

„>        <div class=”field-content data1”><span  

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide%3D2%26amp

%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

Atrybut ‚scrolling’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Walidator TOTAL VALIDATOR nie mógł zanalizować podstrony. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Wartością atrybutu ‚for’ tagu ‚label’ musi być nazwa identyfikatora widocznej kontrolki formularza. 

Od linii 348, kolumna 19; do linii 348, kolumna 53 

<label for=”edit-field-data-value”>↩     
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Atrybut cellspacing jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 235, kolumna 1; do linii 235, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Tabela danych 

Table header cell 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy musi być 

przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość tekstową 

w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

56. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie 

 Adres strony głównej:        https://ihlublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://ihlublin.pl/ 

podstrona II: https://ihlublin.pl/aktualnosci.html 

podstrona III: https://ihlublin.pl/urzad/zasady-i-godziny-przyjmowaniainteresantow.html 

podstrona IV: https://ihlublin.pl/kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

https://ihlublin.pl/kontakt.html
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 1220, kolumna 428; do linii 1220, kolumna 432 

AP” /></a></br></br>↩ 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 1253, 

kolumna 302; do linii 1253, kolumna 324 

itle”><style type=’text/css’>.map{↩ Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 1296, kolumna 112 

py internetowe”<strong>itee.pl 

Error: Saw < when expecting an attribute name. Probable cause: Missing > immediately before. 

w linii 1296, kolumna 112 

py internetowe”<strong>itee.pl 

Atrybut <strong nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. Od linii 1296, kolumna 32; do linii 1296, 

kolumna 119 

ealizacja <a href=”http://www.itee.pl” target=”_blank” title=”Strony i sklepy internetowe”<strong>itee.p 

Zbłąkany tag zamykający strong. 

Od linii 1296, kolumna 127; do linii 1296, kolumna 135 
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ng>itee.pl</strong></a>↩ 1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 690 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html                                   

<table style=”width: 655px; height: 280px;”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I  

Arkusz CSS: https://ihlublin.pl/templates/jm-university/css/template.17. css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Arkusz CSS: https://ihlublin.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/css/ animations.css?v=3.6.2.pro 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem.  

Arkusz CSS: https://ihlublin.pl/modules/mod_djmegamenu/mobilethemes/ 

light/djmobilemenu.css?v=3.6.2.pro 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 
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#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Arkusz CSS: https://ihlublin.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/css/ animations.css?v=3.6.2.pro 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Arkusz CSS: https://ihlublin.pl/modules/mod_djmegamenu/mobilethemes/ 

light/djmobilemenu.css?v=3.6.2.pro 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Definition/description list 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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57. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w 

Lublinie 

 

 Adres strony głównej:         http://www.wijhars.lublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wijhars.lublin.pl/ 

podstrona II: http://www.wijhars.lublin.pl/index.php?option=com_ content&task=view&id=73&Itemid=34 

podstrona III: http://www.wijhars.lublin.pl/index.php?option=com_ search&Itemid=10 

podstrona IV: http://www.wijhars.lublin.pl/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=101&Itemid=58 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 
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Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML 

w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 44; do linii 1, kolumna 164 

-8859-2”?><!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

W atrybucie content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-2” />↩<titl 

Atrybut height nie jest dozwolony w tagu table w tym miejscu. 

Od linii 15, kolumna 1; do linii 15, kolumna 90 

d>↩<body>↩<table width=”840” height=”12” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0” 

>↩<tr>↩ 

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 15, kolumna 1; do linii 15, kolumna 90 

d>↩<body>↩<table width=”840” height=”12” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0” 

>↩<tr>↩ 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 29, kolumna 1; do linii 29, kolumna 77 

g”>&nbsp;↩<table width=” 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 45, kolumna 140; do linii 46, kolumna 36 

„” /></td>↩<td align=”right” bgcolor=”#DDDFE8”><tab 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

 

Od linii 228, kolumna 368; do linii 228, kolumna 389 

JUSTIFY”><font color=”#000000”>Uprzej 

Linia 38 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<td width=”50” height=”34”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

Linia 56 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML 

w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

 

b) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Komórka nagłówka tabeli 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

Język dokumentu nie jest określony. Określenie go umożliwia czytnikom ekranu odczytywanie zawartości 

w odpowiednim języku. Ułatwia również automatyczne tłumaczenie treści. Określ język dokumentu, 
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używając atrybutu ‚lang’ w tagu ‚html’ (np. <html lang=”pl”>). Standard WCAG 2.0, 3.1.1 Language of 

Page (Level A) 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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58. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie 

 Adres strony głównej:         http://www.lublin.winb.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.lublin.winb.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.lublin.winb.gov.pl/index.php?option=menu9 

podstrona III: http://www.lublin.winb.gov.pl/index.php?option=menu1 

podstrona IV: http://www.lublin.winb.gov.pl/index.php?option=menu5 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 109 

http://www.lublin.winb.gov.pl/index.php?option=menu5
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>↩<html 

Niepoprawna wartość pragma atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 47 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”pragma” content=”no-cache” />↩<meta  

Konieczne jest podanie atrybutu lang o takiej samej wartości, co atrybut xml:lang. 

Od linii 37, kolumna 1; do linii 37, kolumna 20 

</head>↩↩<body xml:lang=”pl”>↩<div 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 70, kolumna 5; do linii 70, kolumna 23 

</h2>↩<p><p align=”justify”><font 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 70, kolumna 24; do linii 70, kolumna 44 

„justify”><font face=”Verdana”>Lubels 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 75, kolumna 225; do linii 75, kolumna 228 

/font></p></p><div 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 138, kolumna 26; do linii 138, kolumna 29 

/font></p></p></div  

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów.1.2 PODSTRONA II 

Niepoprawna wartość pragma atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 47 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”pragma” content=”no-cache” />↩<meta  

Konieczne jest podanie atrybutu lang o takiej samej wartości, co atrybut xml:lang. 

Od linii 37, kolumna 1; do linii 37, kolumna 20 

</head>↩↩<body xml:lang=”pl”>↩<div 
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Linia 66 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.lublin.winb.gov.pl/style.css 

Linia 68  

#siedziba  

Niepoprawny numer : margin Nieznany wymiar 75pxpx 

Arkusz CSS: http://www.lublin.winb.gov.pl/print.css 

Pliku nie znaleziono: http://www.lublin.winb.gov.pl/print.css 

 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 68  

#siedziba  

Niepoprawny numer : margin Nieznany wymiar 75pxpx Arkusz CSS: 

http://www.lublin.winb.gov.pl/print.css 

Pliku nie znaleziono: http://www.lublin.winb.gov.pl/print.css 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 
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Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

59. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 

 Adres strony głównej:         http://www.wios.lublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wios.lublin.pl/ 

podstrona II: http://www.wios.lublin.pl/o-nas/ 

podstrona III: http://www.wios.lublin.pl/punkt-obslugi-klienta/ 

podstrona IV: http://www.wios.lublin.pl/punkt-obslugi-klienta/zlozenieinterwencji/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

http://www.wios.lublin.pl/punkt-obslugi-klienta/zlozenieinterwencji/
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja f3. w linii 172, kolumna 142 

Niepoprawna sekwencja 8c. 

w linii 172, kolumna 168 

Powielony identyfikator ID  logo. 

Od linii 197, kolumna 17; do linii 197, kolumna 48 

<div id=”logo” class=”clearfix”>↩ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 296, kolumna 5; do linii 296, kolumna 92 

der”>↩<img src=”http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/12/cropped-DSC_0376a.jpg” />↩</ 

Powielony identyfikator ID  widget-category-posts-grid. Od linii 523, kolumna 102; do linii 523, kolumna 

177 

s_grid”><div id=”widget-category-posts-grid” class=”widget-category-posts clearfix”>↩↩ 

Powielony identyfikator ID  post-5614. 

Od linii 533, kolumna 6; do linii 533, kolumna 212 

↩<article id=”post-5614” class=”big-post post-5614 post type-post status-publish format-standard 

hent…gory-akt category-komunikaty-o-stanie-srodowiska tag-przekroczenia-dopuszczalnego-poziom-pylu-

pm10”>↩↩ 

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od linii 690, kolumna 

4; do linii 690, kolumna 145 

<span>↩<div class=”sow-icon-image” style=”background-image: url(http://www.wios. lublin.pl/wp-

content/uploads/2015/10/bip-ikona-bez-lla-150x150.png)”></div>  

Zbłąkany tag zamykający div. 

Od linii 902, kolumna 1; do linii 902, kolumna 6 

/div>-->↩↩</div><!-- e 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 193 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 197 
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Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”logo”> 

Linia 197 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: :  

193 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”logo” class=”clearfix”> 

Linia 218 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 

211 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button type=”button” id=”my-contrast-toggle” class=”uk-align-right”> 

Linia 246 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 248 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

Linia 296 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/12/cropped-DSC_0376a. jpg” /> 

Linia 370 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 523 693 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html <div id=”widget-

category-posts-grid” class=”widget-category-posts clearfix”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja f3. 
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w linii 193, kolumna 142 

Niepoprawna sekwencja 8c. 

w linii 193, kolumna 168 

Powielony identyfikator ID  logo. 

Od linii 196, kolumna 17; do linii 196, kolumna 48 

<div id=”logo” class=”clearfix”>↩ 

Linia 513 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”submit” class=”search-submit”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja f3. 

w linii 193, kolumna 142 

Niepoprawna sekwencja 8c. 

w linii 193, kolumna 168 

Powielony identyfikator ID  logo. 

Od linii 196, kolumna 17; do linii 196, kolumna 48 

<div id=”logo” class=”clearfix”>↩ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 192 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: :  

196 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”logo”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 295, kolumna 5; do linii 295, kolumna 92 

der”>↩<img src=”http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/12/cropped-DSC_0376a.jpg” />↩</ 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wios.lublin.pl/wp-content/plugins/pdf-print/css/ style.css?ver=4.3.1 

Linia 69    

Błąd parsowania  

[div[class*=”CodeMirror”])] 

Arkusz CSS: http://www.wios.lublin.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/ 

css/jquery.mCustomScrollbar.css?ver=1.3.30 

Linia 136 

.mCustomScrollBox > .mCSB_scrollTools 

„alpha(opacity=75)” nie jest wartością filter 

Linia 140 

.mCustomScrollBox:hover > .mCSB_scrollTools 

„alpha(opacity=100)” nie jest wartością filter 

Linia 145 

.mCSB_scrollTools .mCSB_draggerRail 

„alpha(opacity=40)” nie jest wartością filter 

Linia 150 

.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger .mCSB_dragger_bar 

„alpha(opacity=75)” nie jest wartością filter 

Linia 154 

.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger:hover .mCSB_dragger_bar 

„alpha(opacity=85)” nie jest wartością filter 
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Linia 159 

.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger:active .mCSB_dragger_bar, .mCSB_scrollTools .mCSB_ 

dragger.mCSB_dragger_onDrag .mCSB_dragger_bar 

„alpha(opacity=90)” nie jest wartością filter 

Linia 167 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonUp, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonDown, .mCSB_scrollTools 

.mCSB_buttonLeft, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonRight „alpha(opacity=40)” nie jest wartością filter 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Nagłówek poziomu 6  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Wyszukiwarka  

Element <main>  

Element <aside>  

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”).  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

60. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie 

 Adres strony głównej:         https://www.witd.lublin.pl/ 
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 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.witd.lublin.pl/ 

podstrona II: https://www.witd.lublin.pl/category/ogloszenia-2/ 

podstrona III: https://www.witd.lublin.pl/category/aktualnosci/ 

podstrona IV: https://www.witd.lublin.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 

Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). 

w linii 99, kolumna 27 

itle a { color: ; }↩#site- 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 220, kolumna 1; do linii 220, kolumna 5 

</script>↩</br>↩<div  
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Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 224, 

kolumna 1; do linii 224, kolumna 23 

sci:</h2>↩<style type=”text/css”>↩.tg . 

Element section nie może występować jako następujący po tagu th. 

Od linii 230, kolumna 3; do linii 230, kolumna 137 

-yw4l”>↩<section id=”post-4135” class=”post-4135 post type-post status-publish format-standard has-post-

thumbnail hentry category-aktualnosci”>↩<a Element article nie może występować jako następujący po 

tagu th. Od linii 231, kolumna 4; do linii 231, kolumna 12 

osci”>↩<article>↩ 

Element header nie może występować jako następujący po tagu th. Od linii 232, kolumna 394; do linii 

232, kolumna 422 

figure><header class=”entry-header”>↩< 

Element h2 nie może występować jako następujący po tagu th. Od linii 233, kolumna 5; do linii 233, 

kolumna 28 

der”>↩<h2 class=”entry-title”>↩ 

Element h2 nie może występować jako następujący po tagu th. Od linii 252, kolumna 5; do linii 252, 

kolumna 28 

der”>↩<h2 class=”entry-title”>↩ 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 377, kolumna 108; do linii 377, kolumna 125 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście. Od linii 399, 

kolumna 10; do linii 401, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 426, kolumna 13; do linii 426, kolumna 16 

</p>↩ 

Występuje zamykający element h6 w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 428, 

kolumna 80; do linii 428, kolumna 84 

żur pełni:</h6>↩↩ 

Niezamknięty element span. 

Od linii 428, kolumna 11; do linii 428, kolumna 44 
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<h6><span class=”label label-success”>Dzisia 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 457, 

kolumna 49; do linii 457, kolumna 72 

r_func --><style type=’text/css’ >↩ 

Taka Właściwość jak postion nie istnieje. 

Od linii 466, kolumna 18; do linii 466, kolumna 78 

<div style=”width: auto;postion:relative” id=”divSliderMain”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 151 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 356 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div class=’mega-toggle-block mega-menu-toggle-block mega-toggle-block-1’ id=’mega-toggle-block-1’> 

Linia 226 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”tg”> 

Linia 233 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

231 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”https://www.witd.lublin.pl/koszmarny-brak-wyobrazni/” title=”Koszmarny brak wyobraźni”> 

Linia 268 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 
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‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”tg”> 

Linia 356 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 151 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div class=’mega-toggle-block mega-menu-toggle-block mega-toggle-block-1’ id=’mega-toggle-block-1’> 

Występuje zamykający element h6 w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 401, 

kolumna 80; do linii 401, kolumna 84 

żur pełni:</h6>↩↩ 

Niezamknięty element span. 

Od linii 401, kolumna 11; do linii 401, kolumna 44 

<h6><span class=”label label-success”>Dzisia 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 148 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”Strona główna” class=”dashicons-arrow-down mega-menu-link” tabindex=”0” aria-

haspopup=”true”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 148 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 
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<a title=”Strona główna” class=”dashicons-arrow-down mega-menu-link” tabindex=”0” aria-

haspopup=”true”> 

Linia 242 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h4 style=”text-align: center;”>  
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-content/plugins/cookie-lawinfo/public/css/cookie-law-info-

public.css?ver=1.7.4 

.cli-plugin-main-link  

Niepoprawny numer : font-weight 550 nie jest wartością font-weight 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-includes/css/dashicons.min. 

css?ver=4.9.10 

.dashicons, .dashicons-before:before  

0 nie jest wartością transition 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-content/plugins/wp-responsivethumbnail-

slider/css/images-responsive-thumbnail-slider-style. css?ver=4.9.10 

.responsiveSlider li img  

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

.uparrow img  

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

.downarrow img  

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-content/themes/witd/style. 

css?ver=4.9.10 

.tags a  

Błąd parsowania  

Linia 1225    

Błąd parsowania  

} 

.widget_calendar #wp-calendar  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/ 

#site-title a  
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Niepoprawny numer : color Błąd parsowania  

Linia 466    

Właściwość postion nie istnieje, należy w jej miejsce użyć position 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-content/plugins/cookie-lawinfo/public/css/cookie-law-info-

public.css?ver=1.7.4 

.cli-plugin-main-link  

Niepoprawny numer : font-weight 550 nie jest wartością font-weight 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-includes/css/dashicons.min. 

css?ver=4.9.10 

.dashicons, .dashicons-before:before  

0 nie jest wartością transition 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-content/plugins/wp-responsivethumbnail-

slider/css/images-responsive-thumbnail-slider-style. css?ver=4.9.10 

.responsiveSlider li img  

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

.uparrow img  

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

.downarrow img  

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/wp-content/themes/witd/style. 

css?ver=4.9.10 

.tags a  

Błąd parsowania  

Linia 1225    

Błąd parsowania 

.widget_calendar #wp-calendar  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: https://www.witd.lublin.pl/category/ogloszenia-2/ 
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#site-title a  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

61. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 

 Adres strony głównej:         http://www.wkz.lublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

 

1. podstrona I: http://www.wkz.lublin.pl/  

2. podstrona II: http://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=95&Itemid=90 

3. podstrona III: http://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_ 

content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=102  

4. podstrona IV: http://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=96&Itemid=91 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. 

Od linii 4, kolumna 2; do linii 4, kolumna 62 

>↩<head>↩<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=EmulateIE8” />↩<m  

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu input w tym miejscu. Od linii 72, kolumna 3; do linii 72, kolumna 

262 

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 637, kolumna 9; do linii 637, kolumna 585 

↩<iframe width=”190” scrolling=”no” height=”240” frameborder=”0” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

src…n,+lubelskie&amp;t=m&amp;ll=51.24862,22.568536&amp;spn=- 

0.006447,0.008111&amp;z=15&amp;output=embed”></ifra 
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Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 637, kolumna 9; do linii 637, kolumna 585 

↩<iframe width=”190” scrolling=”no” height=”240” frameborder=”0” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

src…n,+lubelskie&amp;t=m&amp;ll=51.24862,22.568536&amp;spn=- 

0.006447,0.008111&amp;z=15&amp;output=embed”></ifra 

Atrybut marginheight w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 637, kolumna 9; do linii 637, kolumna 585 

↩<iframe width=”190” scrolling=”no” height=”240” frameborder=”0” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

src…n,+lubelskie&amp;t=m&amp;ll=51.24862,22.568536&amp;spn=- 

0.006447,0.008111&amp;z=15&amp;output=embed”></ifra 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 70 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Linia 72 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”searchword” id=”mod_search_searchword” maxlength=”21” alt=”Szukaj” class=”inputbox” 

type=”text” size=”21” value=”Szukaj&hellip;” onblur=”if(this.value==’’) this.value=’Szukaj&hellip;’;” 

onfocus=”if(this.value==’Szukaj&hellip;’) this.value=’’;” /> 

Linia 637 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. 
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Od linii 4, kolumna 2; do linii 4, kolumna 62 

>↩<head>↩<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=EmulateIE8” />↩<m  

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 317, kolumna 9; do linii 317, kolumna 585 

↩<iframe width=”190” scrolling=”no” height=”240” frameborder=”0” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

src…n,+lubelskie&amp;t=m&amp;ll=51.24862,22.568536&amp;spn=- 

0.006447,0.008111&amp;z=15&amp;output=embed”></ifra 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 317, kolumna 9; do linii 317, kolumna 585 

↩<iframe width=”190” scrolling=”no” height=”240” frameborder=”0” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

src…n,+lubelskie&amp;t=m&amp;ll=51.24862,22.568536&amp;spn=- 

0.006447,0.008111&amp;z=15&amp;output=embed”></ifra 

Atrybut marginheight w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 317, kolumna 9; do linii 317, kolumna 585 

↩<iframe width=”190” scrolling=”no” height=”240” frameborder=”0” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

src…n,+lubelskie&amp;t=m&amp;ll=51.24862,22.568536&amp;spn=- 

0.006447,0.008111&amp;z=15&amp;output=embed”></ifra 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

Linia 72 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”searchword” id=”mod_search_searchword” maxlength=”21” alt=”Szukaj” class=”inputbox” 

type=”text” size=”21” value=”Szukaj&hellip;” onblur=”if(this.value==’’) this.value=’Szukaj&hellip;’;” 

onfocus=”if(this.value==’Szukaj&hellip;’) this.value=’’;” /> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 
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2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wkz.lublin.pl/ 

.D_Calendar 

Właściwość horizontal-align nie istnieje 

Arkusz CSS: http://www.wkz.lublin.pl/templates/zabytki/css/template.css 

Linia 272  

div.logo  

Błąd parsowania  

{ {offset} 

Linia 285    

Błąd parsowania  

[: block; position: absolute; left: 10px; top: 20px; width: 500px; } h2.logo-text] 

Linia 305 h1.logo-name  

Niepoprawny numer : text-align Błąd parsowania  

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: http://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_ 

content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=102 

.D_Calendar 

Właściwość horizontal-align nie istnieje 

Arkusz CSS: http://www.wkz.lublin.pl/templates/zabytki/css/template.css 

Linia 272  

div.logo  

Błąd parsowania  

{ {offset} 

Linia 285    

Błąd parsowania  

[: block; position: absolute; left: 10px; top: 20px; width: 500px; } h2.logo-text] 

Linia 305  
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h1.logo-name  

Niepoprawny numer : text-align Błąd parsowania  

{HorizontalAlign} 

Linia 310  

h1.logo-name  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania  

{NameFontColor} !important 

320 h1.logo-name a, h1.logo-name a:link, h1.logo-name a:visited, h1.logo-name a:hover  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania  

{NameFontColor} !important 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 



 

352 
 

62. Kuratorium Oświaty w Lublinie 

 

 Adres strony głównej:         https://www.kuratorium.lublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.kuratorium.lublin.pl/ 

podstrona II: https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=128 

podstrona III: https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=29&ms=64 

podstrona IV: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Nalezy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 12, kolumna 5; do linii 12, kolumna 35 

w” />↩ <meta charset=”windows-1250” />↩ < 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=kontakt
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Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 104, kolumna 5; do linii 104, kolumna 49 

</h2>↩ <form name=”f_szukaj” method=”get” action=””>↩  

Powielony identyfikator ID  modulesLeftWrapper. Od linii 691, kolumna 5; do linii 691, kolumna 54 

i -->↩ <div id=”modulesLeftWrapper” role=”complementary”>↩ Powielony identyfikator ID  

mod_contact. Od linii 692, kolumna 9; do linii 692, kolumna 45 

>↩ <div id=”mod_contact” class=”module”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 529 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 530 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<span class=”wiecej” style=”color:gray;cursor:pointer;font-size:1.0em” id=”wiecej”> 

Linia 530 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 529 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<span class=”wiecej” style=”color:gray;cursor:pointer;font-size:1.0em;display:none;” id=”wiecej”> 

Linia 676 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 708 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”modulesLeftWrapper” role=”complementary”> 

Linia 677 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 709 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”mod_contact” class=”module”> 

Linia 708 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 676 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 
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<div id=”modulesLeftWrapper” role=”complementary”> 

Linia 709 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 677 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”mod_contact” class=”module”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Nalezy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 12, kolumna 5; do linii 12, kolumna 35 

w” />↩ <meta charset=”windows-1250” />↩ < 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 104, kolumna 5; do linii 104, kolumna 49 

</h2>↩ <form name=”f_szukaj” method=”get” action=””>↩ Wartość atrybutu href należy podawać w 

cudzysłowach. 

w linii 251, kolumna 110 

a> / <a href=?m=128>Aktualnośc 

Powielony identyfikator ID  wiecej. 

Od linii 446, kolumna 13; do linii 446, kolumna 109 

<span class=”wiecej” style=”color:gray;cursor:pointer;font-size:1.0em;display:none;” id=”wiecej”>Zobacz 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 449 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 450 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<span class=”wiecej” style=”color:gray;cursor:pointer;font-size:1.0em” id=”wiecej”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Nagłówek poziomu 4  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Wyszukiwarka  

Element <main>  

Element <footer>  

Element <aside>  

3.1.2 Błędy 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza.  

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 
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wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

63. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 

 Adres strony głównej:         http://lubuska.policja.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://lubuska.policja.gov.pl/ 

podstrona II: http://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/ aktualnosci 

podstrona III: http://lubuska.policja.gov.pl/go/o-nas/ kierownictwo/3527,Kierownictwo.html 

podstrona IV: http://lubuska.policja.gov.pl/go/kontakt/3531,Kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

http://lubuska.policja.gov.pl/go/kontakt/3531,Kontakt.html
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 1264, kolumna 15; do linii 1264, kolumna 39 

<li style=”widdh:140px;”>↩ 

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 1273, kolumna 15; do linii 1273, kolumna 39 

<li style=”widdh:190px;”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 102 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 

104 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

Linia 104 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 

102 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj” /> 

Linia 292 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 
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Linia 325 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/135/mini/135-143931_mo1.jpg” title=”Policjanci odzyskali BMW 7 

warte 250 tys. zł. Do sprawy zatrzymano 41-letniego mężczyznę” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/135/mini/135-143931_mo1.jpg” alt=”” /> 

Linia 329 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/135/mini/135-143709_mo1.jpg” title=”Wsłuchujemy się w głos 

mieszkańców – więcej policyjnych kontroli to większe poczucie bezpieczeństwa” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/135/mini/135-143709_mo1.jpg” alt=”” /> 

Linia 968 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 972 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/go/serwis-informacyjny/materialy-wideo/28705,SZTURM-ODBIJAJACY-ZAKLADNIKOW-

DYNAMICZNE-CWICZENIA-ANTYTER RORYSTOW.html” class=”link2”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 325, kolumna 3; do linii 325, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in 

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 785, kolumna 15; do linii 785, kolumna 39 

<li style=”widdh:140px;”>↩ 

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 794, kolumna 15; do linii 794, kolumna 39 

<li style=”widdh:190px;”>↩ 
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1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 102 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 

104 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w  

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 340 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”treść strony” id=”wtxt”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://lubuska.policja.gov.pl/ 

Linia 1264    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

Linia 1273    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/ aktualnosci 

Linia 785    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

Linia 794    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

64. Lubuski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html 

podstrona II: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/szukaj.html 

podstrona III: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/poradnik_klienta_ luw.html 

podstrona IV: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/kontakt/dane_kontaktowe.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/kontakt/dane_kontaktowe.html
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Użycie przestarzałej metody do opisu języka dokumentu. Od linii 5, kolumna 1; do linii 5, kolumna 51 

utf-8” />↩<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl” />↩<meta 

Niepoprawna wartość Content-Style-Type atrybutu ‚http-equiv’ w tagu ‚meta’. Od linii 6, kolumna 1; do 

linii 6, kolumna 59 

t=”pl” />↩<meta http-equiv=”Content-Style-Type” content=”text/css” />↩<meta  

Atrybut cellspacing jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 403, kolumna 2; do linii 403, kolumna 41 

</a></p>↩  <table cellspacing=”0” id=”kalendarium”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Walidator TOTAL VALIDATOR nie mógł zanalizować witryny.  
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Niepoprawna wartość for attribute action on element form: Must be non-empty. Od linii 77, kolumna 5; 

do linii 77, kolumna 50 

box”>↩    <form method=”post” action=”” id=”FormSzukaj”>↩     < 

Atrybut cellspacing jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 332, kolumna 2; do linii 332, kolumna 41 

</a></p>↩  <table cellspacing=”0” id=”kalendarium”>↩ 

Użycie przestarzałej metody do opisu języka dokumentu. Od linii 5, kolumna 1; do linii 5, kolumna 51 

utf-8” />↩<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl” />↩<meta 

Niepoprawna wartość Content-Style-Type atrybutu ‚http-equiv’ w tagu ‚meta’. Od linii 6, kolumna 1; do 

linii 6, kolumna 59 

t=”pl” />↩<meta http-equiv=”Content-Style-Type” content=”text/css” />↩<meta  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych  

Podpis tabeli 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek 1 poziomu  

Nagłówek 2 poziomu  

Nagłówek 3 poziomu  

Lista nienumerowana/punktowana  
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Ramka iframe 

Atrybut/y ARIA 

Atrybut/y ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

65. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim 

 Adres strony głównej:         http://www.ihgorzow.ires.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.ihgorzow.ires.pl/ 

podstrona II: http://www.ihgorzow.ires.pl/26950/26950/ 

podstrona III: http://www.ihgorzow.ires.pl/9737/9737/ 

podstrona IV: http://www.ihgorzow.ires.pl/9737,8231/8231/ 
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 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut disabled nie jest dozwolony w tagu link w tym miejscu. Od linii 15, kolumna 1; do linii 15, 

kolumna 132 

lesheet”>↩<link id=”style2” href=”lay/kontrast.css” rel=”stylesheet” type=”text/ css” media=”screen” 

property=”stylesheet” disabled=”disabled”>↩<me 

Linia 74 [WCAG2 3.3.2 (A)] Odpowieni tekst <label> musi pojawić się przed formularzem: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/H44.html 

<input type=”checkbox” id=”show-menu” value=”button” class=”show-menu-input”> 

Linia 201 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 
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<a title=”Zamknij ten komunikat”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut disabled nie jest dozwolony w tagu link w tym miejscu. Od linii 15, kolumna 1; do linii 15, 

kolumna 132 

lesheet”>↩<link id=”style2” href=”lay/kontrast.css” rel=”stylesheet” type=”text/ css” media=”screen” 

property=”stylesheet” disabled=”disabled”>↩<me 

Występuje zamykający znacznik a, choć wcześniej nie było otwarcia tego tagu. Od linii 222, kolumna 

205; do linii 222, kolumna 208 

raquo;</p></a>↩<div 

Niezamknięty element a. 

Od linii 231, kolumna 209; do linii 231, kolumna 259 

bsp;&nbsp;<a href=”26950/26950/art15210.html” title=”więcej”>więcej 

Występuje zamykający znacznik a, choć wcześniej nie było otwarcia tego tagu. Od linii 231, kolumna 

292; do linii 231, kolumna 295 

raquo;</p></a>↩<div 

Linia 201 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”Zamknij ten komunikat”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut disabled nie jest dozwolony w tagu link w tym miejscu. Od linii 15, kolumna 1; do linii 15, 

kolumna 132 

lesheet”>↩<link id=”style2” href=”lay/kontrast.css” rel=”stylesheet” type=”text/ css” media=”screen” 

property=”stylesheet” disabled=”disabled”>↩<me 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 74 [WCAG2 3.3.2 (A)] Odpowieni tekst <label> musi pojawić się przed formularzem: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/H44.html 

<input type=”checkbox” id=”show-menu” value=”button” class=”show-menu-input”> 
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Linia 292 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”Zamknij ten komunikat”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut disabled nie jest dozwolony w tagu link w tym miejscu. Od linii 15, kolumna 1; do linii 15, 

kolumna 132 

lesheet”>↩<link id=”style2” href=”lay/kontrast.css” rel=”stylesheet” type=”text/ css” media=”screen” 

property=”stylesheet” disabled=”disabled”>↩<me 

Linia 434 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table align=”center” border=”1” cellpadding=”0” cellspacing=”0” style=”width:80%”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Lista nienumerowana/punktowana 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 
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•  Obraz tworzący odstęp w układzie elementów podstrony (który powinen mieć wyjątkowo pusty tekst 

alternatywny, gdyż jest dodany jedynie w celu tworzenia odstępu i nie przekazuje treści) nie ma atrybutu 

‚alt’. Atrybut ‚alt’ powinien być pusty lub należy rozważyć użycie CSS zamiast obrazu do sterowania 

układem. 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Brak błędów kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

66. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w 

Zielonej Górze 

 Adres strony głównej:       http://www.bip.wijhars.zgora.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.bip.wijhars.zgora.pl/ 

podstrona II: http://www.bip.wijhars.zgora.pl/28/Aktualnosci_2C_ogloszenia/ 

podstrona III: http://www.bip.wijhars.zgora.pl/mapa/6/ 

podstrona IV: http://www.bip.wijhars.zgora.pl/35/Kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

http://www.bip.wijhars.zgora.pl/35/Kontakt/
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 97 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” „http://www.w3.org/TR/xhtml11/ 

DTD/xhtml11.dtd”>↩<html 

Konieczne jest podanie atrybutu lang o takiej samej wartości, co atrybut xml:lang. Od linii 1, kolumna 

98; do linii 2, kolumna 57 

ml11.dtd”>↩<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”PL”><head>  

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. Od linii 4, kolumna 2; do linii 

4, kolumna 52 

tf-8” />↩<meta http-equiv=”content-language” content=”PL” />↩<met 

Niepoprawna wartość Content-Script-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 18, kolumna 2; do linii 18, kolumna 68 

ll” />↩↩<meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javascript” />↩<met 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 90 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”: Zobacz także w linii: : 96 

Aby być użyteczny, „Accesskeys” musi mieć unikatowe wartości. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

 <a href=”#skiplinkt” class=”skiplink” accesskey=”t” title=”Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści 

[Klawisz dostępu: t]”> 

Linia 96 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”: Zobacz także w linii: : 90 

Aby być użyteczny, „Accesskeys” musi mieć unikatowe wartości. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

 <a href=”javascript:void(0);” id=”skiplinkt” accesskey=”t” title=”Szybki przeskok do bloku: główny obszar 

treści [Klawisz dostępu: t]”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 97 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” „http://www.w3.org/TR/xhtml11/ 

DTD/xhtml11.dtd”>↩<html 

Konieczne jest podanie atrybutu lang o takiej samej wartości, co atrybut xml:lang. Od linii 1, kolumna 

98; do linii 2, kolumna 57 

ml11.dtd”>↩<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”PL”><head> Niepoprawna 

wartość aplication/xhtml+xml atrybutu content w tagu meta. 

Od linii 3, kolumna 2; do linii 3, kolumna 82 

„><head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”application/xhtml+xml; charset=utf-8” />↩<met 

Linia 79 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”: Zobacz także w linii: : 73 

Aby być użyteczny, „Accesskeys” musi mieć unikatowe wartości. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

 <a href=”javascript:void(0);” id=”skiplinkt” accesskey=”t” title=”Szybki przeskok do bloku: główny obszar 

treści [Klawisz dostępu: t]”>  
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1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość Content-Style-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 19, kolumna 2; do 

linii 19, kolumna 60 

ript” />↩<meta http-equiv=”Content-Style-Type” content=”text/css” />↩ ↩  

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 123, kolumna 1; do linii 123, kolumna 70 

v>↩↩<div>↩<table border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”width:300px”>↩<tbo 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 123, kolumna 1; do linii 123, kolumna 70 

v>↩↩<div>↩<table border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”width:300px”>↩<tbo 

Linia 96 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”: Zobacz także w linii: : 90 

Aby być użyteczny, „Accesskeys” musi mieć unikatowe wartości. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

 <a href=”javascript:void(0);” id=”skiplinkt” accesskey=”t” title=”Szybki przeskok do bloku: główny obszar 

treści [Klawisz dostępu: t]”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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67. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim 

 Adres strony głównej:         https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/ 

podstrona II: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/kierownictwo/kierownikjednostki.html 

podstrona III: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/struktura-organizacyjna/ 

podstrona IV: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/kontakt/informacjekontaktowe.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible musi posiadać wartość IE=edge, was chrome=1. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Element h3 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 206, kolumna 13; do linii 206, kolumna 16 

<h3>Tożsam 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 207, kolumna 13; do linii 207, kolumna 15 

<p>Admini 

Element h3 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 208, kolumna 13; do linii 208, kolumna 16 

Element h3 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 210, kolumna 13; do linii 210, kolumna 16 

<h3>Dane k 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 211, kolumna 13; do linii 211, kolumna 15 

<p>Admini 

Linia 70 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a id=”Fontsize_17” href=”javascript:void(0)”> 

Linia 108 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 110 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”left_menu” class=”treemenu leftmenu”> 

 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible musi posiadać wartość IE=edge, was chrome=1. 
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Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/css/style.css 

Linia 3  

.css3  

Właściwość behavior nie istnieje 

Linia 610  

#glowna .opis a.zbip  

Właściwość behavior nie istnieje 

Linia 825  

#box_login:hover div#login_hover, #box_login  

Właściwość behavior nie istnieje 

1097 

div#widok_oferta, div#widok_art  

Właściwość behavior nie istnieje 

Linia 1287  

.galeria_art .miniatury .ramka_red  

Właściwość behavior nie istnieje Linia 1333  

.szukaj_art input[type=”submit”]  

Właściwość behavior nie istnieje 

Linia 1662    

Niznany pseudo-element lub pseudo-class 

Linia 1662  

.ultra_cpv p Błąd parsowania 
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nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  

ultra_cpv button.add  

Właściwość behavior nie istnieje 

Linia 1980  

div.progressbar:after  

Niepoprawny numer : position próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 1981  

div.progressbar:after próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Arkusz CSS: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/css/admin.css 

Linia 31 

body.admin div#content  

Właściwość behavior nie istnieje 

Linia 1409  

div.t_links a  

Właściwość behavior nie istnieje Linia 1694  

.f_upload  

Właściwość behavior nie istnieje 

1942 

table#poll_crosstable tr:first-child th  

Błąd parsowania !important; 

Linia 1943    

Błąd parsowania 

10px; padding-top: 10px; text-align: left !important; } table#poll_crosstable tr:first-child th:last-child] 

Arkusz CSS: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/css/jquery-ui-1.8.11. 

custom.css 

Linia 558  

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() 
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Arkusz CSS: https://winb-lubuskie.bip.gov.pl/css/other.css?v1.1.4 

Linia 413  

#gdprCenter  

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 413  

#gdprCenter  

Błąd parsowania  

Linia 436  

#gdprCoverMessage.flashCoverMessage  

Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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68. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

 Adres strony głównej:         http://www.zgora.pios.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.zgora.pios.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.zgora.pios.gov.pl/category/aktualnosci/ 

podstrona III: http://www.zgora.pios.gov.pl/o-nas/ 

podstrona IV: http://www.zgora.pios.gov.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. Od linii 9, kolumna 3; do linii 9, kolumna 64 

utf-8”>↩<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=edge,chrome=1”>↩<ti Element title nie 

może być pusty. 

http://www.zgora.pios.gov.pl/kontakt/


 

378 
 

Od linii 10, kolumna 10; do linii 10, kolumna 17 

↩<title></title>↩<me 

Nieporpawna wartość atrybutu width w tagu img, powinna to być wartość liczbowa. 

Od linii 123, kolumna 46; do linii 123, kolumna 209 

.gov.pl/”><img src=”http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/themes/wp-foundation/ 

images/header/winieta2.jpg” width=”image_width” height=”image_height” alt=”image_ alt_text” /></a>↩ 

Tekst nie jest dozwolony w elemencie svg w tym kontekście. 

Od linii 189, kolumna 1; do linii 189, kolumna 12 

=”none”/>↩Menu↩ 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 260, kolumna 5; do linii 260, kolumna 10 

↩</div> <!--  

Niezamknięty element article. 

Od linii 207, kolumna 4; do linii 207, kolumna 27 

„>↩↩<article role=”article”>↩ 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 360, 

kolumna 8; do linii 360, kolumna 13 

a>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element button. 

Od linii 359, kolumna 10; do linii 359, kolumna 73 

↩ <button type=”submit” id=”search-button” class=”postfix button”>Szukaj 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

372, kolumna 1; do linii 372, kolumna 8 

/><br />↩<center><a hre 

Oczekiwana bezwzględna wartość liczbowa, zamiast względnej (w procentach) w atrybucie width. 

Od linii 372, kolumna 158; do linii 372, kolumna 345 

wencję</b><img src=”http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/wykrzyknik1.png” 

alt=”Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - Informator Interwencyjny” 

width=”30%”/></a></  

Atrybut niepodległa”” nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. 
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Od linii 383, kolumna 55; do linii 383, kolumna 178 

=”_blank”><img src=”http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/niepodlegla.png” 

alt=”Program Wieloletni „Niepodległa””  

/></a>↩↩ 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 10 [WCAG2 2.4.2 (A)] Należy dodać zwięzły, sensowny <title> do strony, aby ją w ten sposób 

opisać: 

Element <title> powinien zawierać zwięzły, zrozumiały opis, nie więcej niż 150 znaków. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F25.html 

<title> 

Linia 131 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

133 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://www.zgora.pios.gov.pl/o-nas/”> 

Linia 354 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” id=”search” placeholder=”wpisz słowo i szukaj” name=”s” value=”” /> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. Od linii 9, kolumna 3; do linii 9, kolumna 64 

utf-8”>↩<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=edge,chrome=1”>↩<ti 

Nieporpawna wartość atrybutu width w tagu img, powinna to być wartość liczbowa. 

Od linii 123, kolumna 46; do linii 123, kolumna 209 

.gov.pl/”><img src=”http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/themes/wp-foundation/ 

images/header/winieta1.jpg” width=”image_width” height=”image_height” alt=”image_ alt_text” /></a>↩ 
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Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 322, kolumna 1; do linii 322, kolumna 111 

</iframe>↩<iframe src=”http://www.youtube.com/embed/vzuFQ8tdJvI?feature=player_ embedded” 

frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut marginwidth w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 226, kolumna 1; do linii 226, kolumna 521 

--><br />↩<iframe 

src=”https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;q=Henryka+S

i…put=embed” width=”625” height=”350” frameborder=”0” marginwidth=”0” marginheight=”0” 

scrolling=”no”></ifra 

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 226, kolumna 1; do linii 226, kolumna 521 

--><br />↩<iframe 

src=”https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;q=Henryka+S

i…put=embed” width=”625” height=”350” frameborder=”0” marginwidth=”0” marginheight=”0” 

scrolling=”no”></ifra 

Linia 258 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”submit” id=”search-button” class=”postfix button”> 

Linia 286 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

<iframe src=”http://www.youtube.com/embed/rrbRAzy0bcY?feature=player_embedded” frameborder=”0” 

allowfullscreen> 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 233, kolumna 1; do linii 233, kolumna 70 

span></p>↩<p style=”margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;” align=”center”><span  
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Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 391, kolumna 27; do linii 392, kolumna 69 

t: 24px;”>↩<td style=”height: 24px; text-align: left;” colspan=”2” valign=”top”><stron 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 498, 

kolumna 8; do linii 498, kolumna 13 

a>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element button. 

Od linii 497, kolumna 10; do linii 497, kolumna 73 

↩ <button type=”submit” id=”search-button” class=”postfix button”>Szukaj 

Cudzysłów w atrybucie name.. 

w linii 521, kolumna 175 

i „Niepodległa”” /></a>↩↩<a hr 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.0.4 

Linia 1  

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1  

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-includes/css/dashicons.min. 

css?ver=5.0.4 

Linia 2  

.dashicons, .dashicons-before:before  

0 nie jest wartością transition 

Arkusz CSS: http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-

content/themes/wpfoundation/stylesheets/app.css?ver=3.0 

Linia 169    

Błąd parsowania  

/ .subheader { line-height: 1.3; color: #777; font-weight: 300; margin-bottom:  
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17px; } 

Linia 1701  

.button.full-width  

Niepoprawny numer : padding-right Błąd parsowania 

Linia 3643  

.reveal-modal .close-reveal-modal  

Niepoprawny numer : text-shadow 0 nie jest wartością color 

Arkusz CSS: http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/themes/wpfoundation/style.css 

Linia 488    

Błąd parsowania 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 
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dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

69. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim 

Adres strony głównej:         http://www.witd.gorzow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.witd.gorzow.pl/ 

podstrona II: http://www.witd.gorzow.pl/index.php?option=com_ 

content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=125 

podstrona III: http://www.witd.gorzow.pl/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=5&Itemid=128  

podstrona IV: http://www.witd.gorzow.pl/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=7&Itemid=130 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. 

Od linii 19, kolumna 3; do linii 19, kolumna 110 

css” />↩ <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez5/css/position.css” type=”text/css” 

media=”screen,projection” />↩ <li Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 20, 

kolumna 3; do linii 20, kolumna 108 

ion” />↩ <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez5/css/layout.css” type=”text/css” 

media=”screen,projection” />↩ <li 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu p w tym miejscu. Od linii 127, kolumna 2; do linii 127, kolumna 

34 

stom” >↩<p alt=”” src=”images/lrbrd.jpg”><a hre 

Atrybut src nie jest dozwolony w tagu p w tym miejscu. Od linii 127, kolumna 2; do linii 127, kolumna 

34 

stom” >↩<p alt=”” src=”images/lrbrd.jpg”><a hre 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

73 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

 <h1 id=”logo”> 

94 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 
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 <img src=”/templates/beez5/images/witd_baner.jpg” alt=”Logo” /> 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu p w tym miejscu. Od linii 141, kolumna 2; do linii 141, kolumna 

34 

stom” >↩<p alt=”” src=”images/lrbrd.jpg”><a hre 

Atrybut src nie jest dozwolony w tagu p w tym miejscu. Od linii 141, kolumna 2; do linii 141, kolumna 

34 

 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

72 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

 <h1 id=”logo”> 

 

1.4 PODSTRONA IV 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu p w tym miejscu.  Od linii 126, kolumna 2; do linii 126, kolumna 

34 

 stom” >↩<p alt=”” src=”images/lrbrd.jpg”><a hre 

 Atrybut src nie jest dozwolony w tagu p w tym miejscu.  Od linii 126, kolumna 2; do linii 126, kolumna 

34 

 stom” >↩<p alt=”” src=”images/lrbrd.jpg”><a hre 

 Atrybut align w tagu h2 jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

 Od linii 176, kolumna 2; do linii 176, kolumna 18 

 ↩</dl>↩↩<h2 align=”left”><span  

 Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

 Od linii 178, kolumna 1; do linii 178, kolumna 102 

 nbsp;</p>↩<table style=”width: 443px; height: 260px;” align=”center” cellspacing=”0” cellpadding=”0” 

border=”0”>↩<tbod 

178 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 
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Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

E880 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

 <table style=”width: 443px; height: 260px;” align=”center” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0”> 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

 <td align=”left” width=”275” valign=”top”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

70. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze 

 Adres strony głównej:         https://sites.google.com/site/wetzgora/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://sites.google.com/site/wetzgora/ 

podstrona II: https://sites.google.com/site/wetzgora/aktualnosci 

podstrona III: https://sites.google.com/site/wetzgora/zhw-gorzow-wlkp/ kierownictwo-zhw-gorzw-wlkp 

podstrona IV: https://sites.google.com/site/wetzgora/system/app/pages/ sitemap/hierarchy 
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 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 70 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

 <a href=”https://sites.google.com/site/wetzgora/” id=”sites-chrome-userheader-logo”> 

Linia 70 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

 <form id=”sites-searchbox-form” action=”/site/wetzgora/system/app/pages/search” role=”search”> 
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Linia 81 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

 <table id=”sites-chrome-main” class=”sites-layout-hbox” cellspacing=”0” 

cellpadding=”{scmCellpadding}” border=”0”> 

Linia 96 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

 <font size=”4”> 

Linia 97 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

 <table border=”1” bordercolor=”#888” cellspacing=”0” style=”border-width:1px;border-

color:rgb(136,136,136);border-collapse:collapse”> 

Linia 126 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

 <img src=”https://ssl.gstatic.com/sites/p/ca46c9/system/app/images/spinner.gif”  

 

1.3 PODSTRONA III 
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1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony.  

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 70 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

 <a href=”https://sites.google.com/site/wetzgora/” id=”sites-chrome-userheader-logo”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://ssl.gstatic.com/sites/p/ca46c9/system/app/themes/ wintermint/standard-css-

wintermint-ltr-ltr.css 

Linia 2 

.goog-flat-menu-button 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argument powinno być to top 

Linia 2 

.goog-flat-menu-button.goog-flat-menu-button-hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argument powinno być to top 

Linia 2 

.goog-flat-menu-button.goog-flat-menu-button-open, .goog-flat-menu-button.goog-flat-menu-button-active 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argument powinno być to top 

Linia 2 

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class  

:root 

Linia 2 

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 

:root  

Linia 2 

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 
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:root  

Linia 2 

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 

:root  

Linia 2 

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 

:root  

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 
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problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

71. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

 Adres strony głównej:         http://www.lwkz.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.lwkz.pl/ 

podstrona II: http://www.lwkz.pl/web/page/show/id/1 

podstrona III: http://www.lwkz.pl/web/page/show/id/2 

podstrona IV: http://www.lwkz.pl/web/page/show/id/5 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 138, kolumna 59; do linii 138, kolumna 220 

w/id/914”><img style=”border: none” src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/ 

gallery/large/181fb76eee4ddd6150731a65ee6b716b.jpg&amp;maxx=466&amp;maxy=250&amp;mode=cro

p”></a></ 

Atrybut 0 nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 154, kolumna 39; do linii 154, kolumna 

184 

w/id/841”><img 0=”” 

src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/5064e80f3ad83cda808013dd2a407d8a.jpg&a

mp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a>  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 154, kolumna 39; do linii 154, kolumna 184 

w/id/841”><img 0=”” 

src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/5064e80f3ad83cda808013dd2a407d8a.jpg&a

mp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a>  

Atrybut 0 nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. 

Od linii 162, kolumna 36; do linii 162, kolumna 188 

/id/1420”><img 0=”” 

src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/85f8309d94eca4d645bea9abc4be5408-oo 

070.jpg&amp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a>  

Użyto niedozwolony znak (spacja). 

Od linii 162, kolumna 36; do linii 162, kolumna 188 
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/id/1420”><img 0=”” 

src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/85f8309d94eca4d645bea9abc4be5408-oo 

070.jpg&amp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a>  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 162, kolumna 36; do linii 162, kolumna 188 

/id/1420”><img 0=”” 

src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/85f8309d94eca4d645bea9abc4be5408-oo 

070.jpg&amp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a>  

Atrybut 0 nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. 

Od linii 170, kolumna 36; do linii 170, kolumna 184 

/id/1688”><img 0=”” 

src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/acc148fff4c9847a259551ee38e3cdb8-

40.JPG&amp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a>  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 170, kolumna 36; do linii 170, kolumna 184 

/id/1688”><img 0=”” 

src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/acc148fff4c9847a259551ee38e3cdb8-

40.JPG&amp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a> 

Użyto niedozwolony znak (spacja). 

Od linii 178, kolumna 36; do linii 178, kolumna 190 

/id/1321”><img 0=”” src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/ 

daed67ad65f10d59ab584dff1e545b15-fot. 

014.jpg&amp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a>  

Atrybut 0 nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. 

Od linii 286, kolumna 58; do linii 286, kolumna 211 

/id/1716”><img 0=”” src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/large/ 

aa42b28584132f852cd28ebe688e94f6- 

obrazek.jpg&amp;maxx=158&amp;maxy=107&amp;mode=crop”></a></ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 71 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 72 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

 <a href=”/web/page/show/id/1”> 

Linia 129 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

 <input class=”text” type=”text” name=”search” value=”” /> 

Linia 138 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

 <img style=”border: none” src=”/web/jsThumbnail/thumbnail?img=uploads/gallery/ 

large/181fb76eee4ddd6150731a65ee6b716b.jpg&amp;maxx=466 &amp;maxy=250&amp;mode=crop”> 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak atrybutu itemprop w tagu meta. 

Od linii 154, kolumna 1; do linii 154, kolumna 69 

justify”>↩<meta content=”text/html; charset=utf-8” http-equiv=”CONTENT-TYPE” />↩<meta 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. Od linii 154, 

kolumna 1; do linii 154, kolumna 69 

justify”>↩<meta content=”text/html; charset=utf-8” http-equiv=”CONTENT-TYPE” />↩<meta 

Atrybut name nie jest dozwolony w tagu meta w tym miejscu. 

Od linii 155, kolumna 1; do linii 155, kolumna 63 

-TYPE” />↩<meta content=”OpenOffice.org 3.0 (Win32)” name=”GENERATOR” />Wojew& 

Linia 160 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.lwkz.pl/web/fancybox/jquery.fancybox.css 18 

* html div#fancy_overlay 

Niepoprawny numer : height Błąd parsowania  

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

 

72. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  

Adres strony głównej:         http://www.lodzka.policja.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ 
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podstrona II: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje 

podstrona III: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/ kierownictwo/2,Komendanci.html 

podstrona IV: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/kontakt/daneteleadresowe/128,Dane-teleadresowe-

KWP-w-Lodzi.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 496, kolumna 5; do linii 496, kolumna 24 

↩ ↩ <div align=”center”>↩↩↩↩< 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 659, kolumna 38; do linii 659, kolumna 57 

. --> <div align=”center”>↩↩↩↩< 

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/kontakt/daneteleadresowe/128,Dane-teleadresowe-KWP-w-Lodzi.html
http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/kontakt/daneteleadresowe/128,Dane-teleadresowe-KWP-w-Lodzi.html
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 102 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 104 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia  104 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 102 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj” /> 

Linia  286 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

Linia  288 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_resize” title=”Pobierz oryginał”> 

Linia  318 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/216/mini/216-84974_mo1.jpg” title=”Czy rozpoznajesz te osoby?” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/216/mini/216-84974_mo1.jpg” alt=”” /> 

Linia  324 [WCAG2 1.1.1 (A)] The ‚title’, ‚aria-label’ and ‚aria-labelledby’ attributes should be 

missing or empty: 
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Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/216/mini/216-81131_mo1.jpg” title=”Trwa „Plan Gliniarz”” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/216/mini/216-81131_mo1.jpg” alt=”” /> 

Linia  858 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

862 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/ld/film/33935,Zyczymy-Wam-bezpiecznych-ferii.html” class=”link2”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

Linia 102 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w 

linii: 104 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielony identyfikator ID  fb-root. 

Od linii 592, kolumna 5; do linii 592, kolumna 22 

k -->↩ <div id=”fb-root”></div> 

Skrypt nie jest w odpowiednim formacie. 

Od linii 612, kolumna 7; do linii 612, kolumna 15 

l’}↩ </script>↩  

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  592 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 57 
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Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”fb-root”> 

Linia  421 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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73. Łódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

 Adres strony głównej:         http://www.wiih.lodz.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wiih.lodz.pl/ 

podstrona II: https://www.wiih.lodz.pl/?cat=2 

podstrona III: https://www.wiih.lodz.pl/?p=235 

podstrona IV: https://www.wiih.lodz.pl/?p=211 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 177, kolumna 4; do linii 177, kolumna 398 
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p;</p>↩<p><iframe style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18 

!1m12!1m3!1d1234.437908251…pl!2spl!4v1516100308597” width=”650” height=”450” frameborder=”0” 

allowfullscreen=”allowfullscreen”></ifra 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 177  [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3 

!1d1234.4379082512187!2d19.44793621794167!3d51.77187737974055!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2! 

1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471bcad1803417b5%3A0x77b8fa03a9d6700b!2zR2RhxYRza2EgMzg

sIDkwLTczMCDFgcOzZMW6LVBvbGVzaWU!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1516100308597” width=”650” 

height=”450” frameborder=”0” allowfullscreen=”allowfullscreen”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 170  [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”https://www.wiih.lodz.pl/wp/wp-content/uploads/2017/10/transparent.gif” alt=”” 

title=”transparent” /> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.wiih.lodz.pl/wp/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break 
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Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <aside> 

ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

74. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 

Łodzi 

 

 Adres strony głównej:         http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page/ 

podstrona II: http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page/6,mapa-serwisu.html 

podstrona III: http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page/21,strukturaorganizacyjna.html 

podstrona IV: http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page/20,kierownictwo.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych:\ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page/20,kierownictwo.html
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 76  [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form id=”search_form” action=”/page/6,mapa-serwisu.html” method=”get”> 

Linia 77  [WCAG2 3.3.2 (A)] Tekst w tagu <label> musi występować przed kontrolką: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/H44.html 

[WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input class=”search_input” name=”allKeywords” type=”text” value=”szukaj...” 

onfocus=”PageService.clearField(this)” onblur=”PageService.setField(this)”> 
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 76  [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form id=”search_form” action=”/page/6,mapa-serwisu.html” method=”get”> 

 

 Linia 77  [WCAG2 1.3.1 (A)] Brak tekstu w tagu label: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/F68.html 

<label> 

Linia 77  [WCAG2 3.3.2 (A)] Tekst w tagu <label> musi występować przed kontrolką: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/H44.html 

[WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input class=”search_input” name=”allKeywords” type=”text” value=”szukaj...” 

onfocus=”PageService.clearField(this)” onblur=”PageService.setField(this)”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wijhars.bip.lodz.pl/page/css/style.css 

Linia 55 

.calendarH 

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

75. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 

 Adres strony głównej:         http://www.witd.lodz.pl/page/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.witd.lodz.pl/page/ 

podstrona II: http://www.witd.lodz.pl/page/52,petycje.html 

podstrona III: http://www.witd.lodz.pl/page/4,aktualnosci.html 

podstrona IV: http://www.witd.lodz.pl/page/58,witd.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

http://www.witd.lodz.pl/page/58,witd.html
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 56, kolumna 48; do linii 56, kolumna 109 

=”_blank”><img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_bip.png” /></a>↩ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 90, kolumna 5; do linii 90, kolumna 68 

ons”>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_print.png” /> <a hr 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 54 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 
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Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

Linia 81 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input class=”search_input” name=”allKeywords” type=”text” value=”szukaj...” 

onfocus=”PageService.clearField(this)” onblur=”PageService.setField(this)”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 
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dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

2.3 PODSTRONA III 

URI : http://www.witd.lodz.pl/page/modules/news/css/news.css 

Linia 115 

.gallery_list_container 

Właściwość sborder-top nie istnieje Nabliższa znaczeniowo właściwość to border-top Linia 116 

.gallery_list_container 

Właściwość cborder-right nie istnieje. Nabliższa znaczeniowo właściwość to border-right 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

76. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 

 Adres strony głównej:         http://www.lwif.pl/      

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.lwif.pl/ 

podstrona II: http://www.lwif.pl/struktura-organizacyjna 

podstrona III: http://www.lwif.pl/rejestry-i-wykazy 

podstrona IV: http://www.lwif.pl/aktualnosci-decyzje 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

413 
 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak określenia <!DOCTYPE html> na początku dokumentu. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 16 

<html lang=”pl”>↩<head 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 79, kolumna 1; do linii 79, kolumna 62 

>↩↩<body>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”770”>↩<!-- 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 79, kolumna 1; do linii 79, kolumna 62 

>↩↩<body>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”770”>↩<!-- 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 79, kolumna 1; do linii 79, kolumna 62 

>↩↩<body>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”770”>↩<!- 

Element img musi posiadać niepusty  

Atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 
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Od linii 87, kolumna 15; do linii 87, kolumna 86 

<img src=”/pagelayout/lwif/img/index_02.jpg” height=”165” width=”376” />↩</ 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 90, kolumna 5; do linii 90, kolumna 79 

165”>↩  <table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” height=”165” width=”184”>↩ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni jedynie 

funkcje dekoracyjne). 

Od linii 94, kolumna 80; do linii 94, kolumna 158 

=”_blank”><img src=”/pagelayout/lwif/img/spacer.gif” border=”0” height=”60” width=”80” /></a>↩ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni jedynie 

funkcje dekoracyjne). 

Od linii 195, kolumna 9; do linii 195, kolumna 105 

>↩ <img src=”/pagelayout/lwif/img/index_04.jpg” usemap=”#mapa” border=”0” height=”53” width=”210” 

/>↩ 

Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 417, kolumna 

6; do linii 417, kolumna 12 

-->↩<div><title></titl 

Element title nie może być pusty. 

Od linii 417, kolumna 13; do linii 417, kolumna 20 

iv><title></title>↩<div  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

79 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”770”> 

[WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak określenia <!DOCTYPE html> na początku dokumentu. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 16 

<html lang=”pl”>↩<head 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 79, kolumna 1; do linii 79, kolumna 62 

>↩↩<body>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”770”>↩<!-- 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

URI : http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.siteor.com/assets/cmsview-

eb7f06fa4c1b66e79249bc1e73d40581f03ff64284002e2a31a1ed2e981a8aef. css 

Linia 1 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1  

div.ie6.top-right 

Niepoprawny numer Błąd parsowania ( 0 - jGrowl.offsetWidth + ( document.documentElement. clientWidth 

? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth ) + ( ignoreMe2 = 

document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft 

) ) + ‚px’ ) Linia 1  
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div.ie6.top-right 

Niepoprawny numer : top Błąd parsowania ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? 

document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + ‚px’ ) Linia 1  

div.ie6.top-left 

Niepoprawny numer Błąd parsowania ( 0 + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft  

? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + ‚px’ ) Linia 1  

div.ie6.top-left 

Niepoprawny numer : top Błąd parsowania ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? 

document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + ‚px’ ) Linia 1  

div.ie6.bottom-right 

Niepoprawny numer Błąd parsowania ( 0 - jGrowl.offsetWidth + ( document.documentElement. clientWidth 

? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth ) + ( ignoreMe2 = 

document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft 

) ) + ‚px’ ) Linia 1  

div.ie6.bottom-right 

Niepoprawny numer : top Błąd parsowania ( 0 - jGrowl.offsetHeight + ( 

document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : 

document.body.clientHeight  

) + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scroll- 

Top : document.body.scrollTop ) ) + ‚px’ )  

Niepoprawny numer : top Błąd parsowania ( 0 - jGrowl.offsetHeight + ( 

document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : 

document.body.clientHeight  

) + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scroll- 

Top : document.body.scrollTop ) ) + ‚px’ ) 

Linia 1  

div.ie6.center 

Niepoprawny numer Błąd parsowania ( 0 + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft  

? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + ‚px’ ) Linia 1  

div.ie6.center 

Niepoprawny numer : top Błąd parsowania ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? 

document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + ‚px’ ) Linia 1 
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.formular .fc-error 

Niepoprawny numer : color 555 nie jest wartością color 

Linia 1 

.fancybox-ie6 #fancybox-bg-w, .fancybox-ie6 #fancybox-bg-e, .fancybox-ie6 #fancybox- 

-left, .fancybox-ie6 #fancybox-right, #fancybox-hide-sel-frame 

Niepoprawny numer : height Błąd parsowania this.parentNode.clientHeight + „px”) Linia 1  

#fancybox-loading.fancybox-ie6 

Niepoprawny numer : top Błąd parsowania (-20 + (document.documentElement.clientHeight ? 

document.documentElement.clientHeight/2 : document.body.clientHeight/2 ) + ( ignoreMe = 

document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document. body.scrollTop 

)) + ‚px’) 

Linia 1 

.new_button, #login_box input[type=”submit”] 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem powinno być to top 

Linia 1 

.jquery-checkbox 

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor Linia 1 

.jquery-safari-checkbox 

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor Linia 1 

.paragraph_text table, .paragraph_article table 

Niepoprawny numer : border-spacing none nie jest wartością border-spacing : none 

URI : http://www.lwif.pl/ 

Linia 99 

Niepoprawny numer : margin Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze  

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 
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tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

77. Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 Adres strony głównej:         http://bip.lodz.winb.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://bip.lodz.winb.gov.pl/ 

podstrona II: http://bip.lodz.winb.gov.pl/?app=przetargi 

podstrona III: http://bip.lodz.winb.gov.pl/?cid=13 

podstrona IV: http://bip.lodz.winb.gov.pl/?cid=12 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

http://bip.lodz.winb.gov.pl/?cid=12
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imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

Niepoprawna wartość copyright atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 12, kolumna 4; do linii 12, 

kolumna 93 

zczy”>↩<meta http-equiv=”copyright” content=”Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy, http:// 

www.lo.pl/”>↩<l 

Niepoprawna wartość atrybutu x-icon w tagu link. 

Od linii 187, kolumna 8; do linii 187, kolumna 57 

„>↩<link rel=”icon” type=”x-icon” href=”favicon.ico”>↩ 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 248, kolumna 6; do linii 248, kolumna 53 

<li>↩<form name=”search_form” action=”” method=”GET”>↩ 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 270, kolumna 3; do linii 270, kolumna 65 

↩<div>↩ <table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parame- 

try w arkuszu CSS. 

Od linii 270, kolumna 3; do linii 270, kolumna 65 

↩<div>↩ <table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩< 
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Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry  

w arkuszu CSS. 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

f);”></td>↩<td valign=”top” style=”height:2px;background:#FEFEFE;”><div s 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 280, kolumna 686; do linii 280, kolumna 748 

y></table><table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩ < 

Element h3 nie może występować jako następujący po tagu th. 

Od linii 284, kolumna 70; do linii 284, kolumna 107 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 289, kolumna 58; do linii 290, kolumna 61 

f);”></td>↩<td valign=”top” style=”height:2px;background:#FEFEFE;”><div s 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 290, kolumna 410; do linii 290, kolumna 472 

y></table><table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩ < 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 290, kolumna 410; do linii 290, kolumna 472 

y></table><table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩ < 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

248 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form name=”search_form” action=”” method=”GET”> 254 [WCAG2 1.3.1 (A)] Brak tekstu w tagu label: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/F68.html 

<label for=”szukaj” style=”margin-left:6px;”> 

273 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<td width=”17” bgcolor=”#A8640A”> 

310 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”> 

 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 64 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<!-Niepoprawna wartość 

copyright atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 12, kolumna 4; do linii 12, kolumna 93 

zczy”>↩<meta http-equiv=”copyright” content=”Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy, http:// 

www.lo.pl/”>↩<l 

Element h3 nie może występować jako następujący po tagu th. 

Od linii 274, kolumna 70; do linii 274, kolumna 107 

#A8640A;”><h3 style=”text-transform:uppercase;”><a hre 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 302, kolumna 10; do linii 303, kolumna 39 

↩<tr>↩ <td width=”17” bgcolor=”#A8640A”><img s 

Element h3 nie może występować jako następujący po tagu th. 

Od linii 304, kolumna 70; do linii 304, kolumna 107 

#A8640A;”><h3 style=”text-transform:uppercase;”><a hre 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS według standardu W3C 
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Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

78. Łódzki Konserwator Zabytków 

 Adres strony głównej:         http://www.wuoz-lodz.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wuoz-lodz.pl/ 

podstrona II: http://www.wuoz-lodz.pl/Aktualnosci,8 

podstrona III: http://www.wuoz-lodz.pl/Godziny_przyjec_interesantow,41 

podstrona IV: http://www.wuoz-lodz.pl/Kontakt,9 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 351 [WCAG2 A 2.1.1 (A)] Nieinterakcyjny element z atrybutem onkey: 

Należy dodać atrybut „TabIndex” do elementów nieinteraktywnych, które mają dodany atrybut onkey, aby 

mogły przyjmować fokus klawiatury. W przeciwnym razie użytkownicy nie będą mogli ich uruchamiać 

wciskając klawisz.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<body onload=”if(document.getElementById(‚war_google’)){google_load();}animation_ 

go();nkeydown=”close_war(event);”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 472, kolumna 100; do linii 472, kolumna 132 

col_link”><a href=”Dyzury_w_kwietniu,8,57”>Dyżury Zbłąkany tag zamykający a. 

Od linii 472, kolumna 154; do linii 472, kolumna 157 

ietniu</a></a></h3>< 
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Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 478, kolumna 134; do linii 478, kolumna 200 

col_link”><a href=”Nowy_konkurs_na_renowacje_zabytkow_2019_Nowe_zasady,8,56”> Zbłąkany tag 

zamykający a. 

Od linii 478, kolumna 258; do linii 478, kolumna 261 

asady!</a></a></h3>< 

Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 484, kolumna 111; do linii 484, kolumna 154 

col_link”><a href=”Ochrona_zabytkow_na_2019_rok,8,54”>Ochron Zbłąkany tag zamykający a. 

Od linii 484, kolumna 187; do linii 484, kolumna 190 

19 rok</a></a></h3>< 

Zbłąkany tag zamykający a. 

Od linii 490, kolumna 169; do linii 490, kolumna 172 

radzu </a></a></h3>< 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 351 [WCAG2 A 2.1.1 (A)] Nieinterakcyjny element z atrybutem onkey: 

Należy dodać atrybut „TabIndex” do elementów nieinteraktywnych, które mają dodany atrybut onkey, aby 

mogły przyjmować fokus klawiatury. W przeciwnym razie użytkownicy nie będą mogli ich uruchamiać 

wciskając klawisz.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<body onload=”if(document.getElementById(‚war_google’)){google_load();}animation_ 

go();nkeydown=”close_war(event);”> 

Linia 462 [WCAG2 1.3.1/3.3.2 (A)] <fieldset> powinno być używane tylko w ramach formularza: 

Użycie <fieldset> poza formularzem zwykle oznacza, że jest on używany jedynie dla efektu wizualnego. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F43.html 

<fieldset style=”border:none;padding:0;margin:0;”>  

Linia 472 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”Dyzury_w_kwietniu,8,57” class=”col_link”> 
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Linia 475 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 481 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”button” class=”more_m f_right” onclick=”location.href=’Dyzury_w_kwietniu,8,57’;” 

tabindex=”-1” value=”czytaj więcej &rsaquo;&rsaquo;”/> 

 

 Linia 478 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”Nowy_konkurs_na_renowacje_zabytkow_2019_Nowe_zasady,8,56” class=”col_link”>  

 

Linia 481 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 475 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”button” class=”more_m f_right” onclick=”location.href=’Nowy_konkurs_na_ 

renowacje_zabytkow_2019_Nowe_zasady,8,56’;” tabindex=”-1” value=”czytaj więcej 

&rsaquo;&rsaquo;”/> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS według standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 
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Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Unordered list 

Navigation 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Unordered list 

Navigation 

Element <footer> 

ARIA tabindex 

3.2.2 Błędy 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

 

79. Łódzki Lekarz Weterynarii 

 Adres strony głównej:         http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/  

podstrona II: http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/20,struktura-organizacyjna.html 

podstrona III: http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/19,kontakt.html 

podstrona IV: http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/10,mapa-serwisu.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/10,mapa-serwisu.html
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

118, kolumna 42; do linii 118, kolumna 59 

r_title”> <font color=”Red”><b>Afr 

Element blink nie jest dozwolony jako element potomny w tagu a w tym kontekście.  

Od linii 133, kolumna 89; do linii 133, kolumna 95 

=”_blank”><blink>Komuni 

Linia 79 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form id=”search_form” action=”/page/8,wyszukiwarka.html” method=”get”> 

Linia 133 [WCAG2 2.2.2 (A)] Nie należy używać tego elementu, zamiast niego wyróżnić fragment np. 

za pomocą <em> lub innego tagu: 

Użycie mignięcia powoduje, że dowolny tekst wewnątrz elementu zacznie migać z ustaloną szybkością, 

która nie może zostać przerwana przez użytkownika lub wyłączona. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F47.html 

<blink>  
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Element blink nie jest dozwolony jako element potomny w tagu a w tym kontekście.  

Od linii 133, kolumna 89; do linii 133, kolumna 95 

=”_blank”><blink>Komuni 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 207, kolumna 1; do linii 207, kolumna 72 

nbsp;</p>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” style=”width: 500px;”>↩<tbo 

Linia 133 [WCAG2 2.2.2 (A)] Nie należy używać tego elementu, zamiast niego wyróżnić fragment np. 

za pomocą <em> lub innego tagu: 

Użycie mignięcia powoduje, że dowolny tekst wewnątrz elementu zacznie migać z ustaloną szybkością, 

która nie może zostać przerwana przez użytkownika lub wyłączona. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F47.html 

<blink> 

Linia 207 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” style=”width: 500px;”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

URI : http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/css/style.css 

Linia 75 

.calendarH  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania 

2.3 PODSTRONA III 

URI :  

Linia 75 

.calendarH  
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Niepoprawny numer : background Błąd parsowania 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 
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problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

 

80. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 

 Adres strony głównej:         http://www.pis.lodz.pl/page/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.pis.lodz.pl/page/ 

podstrona II: http://www.pis.lodz.pl/page/264,kierownictwo.html 

podstrona III: http://www.pis.lodz.pl/page/266,kontakt.html 

podstrona IV: http://www.pis.lodz.pl/page/267,aktualnosci.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

http://www.pis.lodz.pl/page/267,aktualnosci.html
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 38, kolumna 55; do linii 38, kolumna 117 

con_home”><img class=”iconLeft” src=”../data/layout/www/icon_home.png” /> STRON 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 46, kolumna 6; do linii 46, kolumna 44 

);”>↩<img src=”../data/layout/www/logo.png”>↩< Powielenie atrybutu type w linii 56, kolumna 75 

lKeywords” type=”text” placeho 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 61, kolumna 71; do linii 61, kolumna 137 

size=”12”><img class=”iconLeft”  src=”../data/layout/www/icon_a_small.png” /></a>↩ 

Linia 46 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”../data/layout/www/logo.png”> 

Linia 61 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/www/icon_a_small.png” /> 

Atrybut _fck_bookmark nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 254, kolumna 59; do 

linii 254, kolumna 105 
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erif;”><b><span _fck_bookmark=”1” style=”display: none;”>&nbsp; Atrybut _fck_bookmark nie jest 

dozwolony w tagu span w tym miejscu. 

Od linii 274, kolumna 2; do linii 274, kolumna 48 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 37 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/www/icon_home.png” /> 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 37 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/www/icon_home.png” /> 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 254, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.pis.lodz.pl/page/modules/news/css/news.css?1 

Linia 67 

.news_gallery a  
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Właściwość afloat nie istnieje, należy w jej miejsce użyć float 

Linia 68 

.news_gallery a  

Właściwość adisplay nie istnieje, należy w jej miejsce użyć display 

Linia 93 

.gallery_list_container  

Właściwość sborder-top nie istnieje, należy w jej miejsce użyć border-top Linia 94 

.gallery_list_container  

Właściwość cborder-right nie istnieje, należy w jej miejsce użyć border-right 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

81. Łódzki Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.lodzkie.eu/page/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.lodzkie.eu/page/ 

podstrona II: https://www.lodzkie.eu/page/255,co-nowego-w-serwisie.html 

podstrona III: https://www.lodzkie.eu/page/25,zdrowie.html 

podstrona IV: https://www.lodzkie.eu/page/31,wojewoda.html 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. Od linii 585, kolumna 68; do 

linii 585, kolumna 107 

rso.html”><img src=”../data/layout/www/rso.jpg” /></a>↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 115 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.pelnomocnik.lodzkie.eu/page/” target=”_blank” title=”Pełnomocnik Wojewody 

Łódzkiego do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego”> 

Linia 258 [WCAG2 3.3.2 (A)] Tag <label> powinien figurować przed kontrolką formualrza: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/H44.html  

 <input id=”search_input” class=”search_input” name=”allKeywords” type=”text” value=”szukaj...” 

onfocus=”PageService.clearField(this)” onblur=”PageService.setField(this)”> 

 Linia 259 [WCAG2 2.1.1/2.1.3/2.4.7/3.2.1 (A/AA/AAA)] Nie nalezy usuwać wskazania fokusa 

klawiatury: 

Wskazanie fokusa jest ważnym elementem wspierającym dostępność. Wskazuje aktywny w danym 

momencie element na stronie przy nawigowaniu za pomocą klawiatury. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F55.html  

 <input class=”search_submit” type=”submit” value=”” onfocus=”this.blur()”> 

Linia 389 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

 <button id=”font-small”> 
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Linia 413 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html  

 <table class=”calendar” style=”border: 0px; border-spacing:0; border-collapse:collapse;”> 

Linia 584 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających  

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

 <img src=”../data/layout/www/rso.jpg”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 303, kolumna 5; do linii 303, kolumna 34 

5’)”>↩ <img src=”img/print_icon.gif”>↩ < 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 243 [WCAG2 3.3.2 (A)] Tag <label> powinien figurować przed kontrolką formualrza: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/H44.html  

 <input id=”search_input” class=”search_input” name=”allKeywords” type=”text” value=”szukaj...” 

onfocus=”PageService.clearField(this)” onblur=”PageService.setField(this)”> 

Linia 261 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

 <span style=”font-size: 14px;”> 

Linia 395 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 



 

438 
 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html  

 <table class=”calendar” style=”border: 0px; border-spacing:0; border-collapse:collapse;”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać atrybut alt wypełniony odpowiednią treścią. 

Od linii 307, kolumna 5; do linii 307, kolumna 34 

5’)”>↩ <img src=”img/print_icon.gif”>↩ < Brak spacji. 

W linii 313, kolumna 5226 

w projektu pn „Jakość w podsta Problem z cudzysłowem. W linii 313, kolumna 5264 

iece zdrowotnej”” /></a></li>< Problem z cudzysłowem. W linii 313, kolumna 5265 

ece zdrowotnej”” /></a></li><l 

Błędnie określenie słowa ‚jakość’ jako atrybut w tagu HTML. Od linii 313, kolumna 5146; do linii 313, 

kolumna 5268 

rowotnej” <img src=”img/icon-external-link.gif” alt=”Konkurs na realizatorów projektu pn „Jakość w 

podstawowej opiece zdrowotnej”” /></a></ Błędnie określenie słowa ‚w’ jako atrybut w tagu HTML. 

Od linii 313, kolumna 5146; do linii 313, kolumna 5268 

rowotnej” <img src=”img/icon-external-link.gif” alt=”Konkurs na realizatorów projektu pn „Jakość w 

podstawowej opiece zdrowotnej”” /></a></ 

 Linia 238 [WCAG2 3.3.2 (A)] Tag <label> powinien figurować przed kontrolką formualrza: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/H44.html  

 <input id=”search_input” class=”search_input” name=”allKeywords” type=”text” value=”szukaj...” 

onfocus=”PageService.clearField(this)” onblur=”PageService.setField(this)”> 

 Linia 291 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

 <button id=”font-normal”> 



 

439 
 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.lodzkie.eu/page/css/style.css 

75   

.calendarH   

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania E8E8E6url(../img/calendar_day_bg.jpg) no-repeat 

center center 

2.1.2 Arkusz CSS: https://www.lodzkie.eu/page/pages/www/style.css 

741   

#content_bottom_right a   

Niepoprawny numer : width Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz wstawić 

jednostkę po numerze : 240 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://www.lodzkie.eu/page/css/style.css 

75   

.calendarH   

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania E8E8E6url(../img/calendar_day_bg.jpg) no-repeat 

center center 

2.2.2 Arkusz CSS: https://www.lodzkie.eu/page/pages/www/style.css 

741   

#content_bottom_right a   

Niepoprawny numer : width Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz wstawić 

jednostkę po numerze : 240 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 
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tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

82. Kuratorium Oświaty w Łodzi 

 Adres strony głównej:         https://www.kuratorium.lodz.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.kuratorium.lodz.pl/ 

podstrona II: https://www.kuratorium.lodz.pl/category/aktualnosci/ 

podstrona III: https://www.kuratorium.lodz.pl/kuratorium/kierownictwo/ 

podstrona IV: http://www.kuratorium.lodz.pl/praca-dla-nauczycieli/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.lodz.pl/praca-dla-nauczycieli/
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imię i nazwisko stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość noindex, nofollow atrybutu rel w tagu a. Od linii 500, kolumna 713; do linii 500, 

kolumna 767 

previous”><a href=”?date=2019-2&t=mini” rel=”noindex, nofollow”><span>< Należy zastąpić jeden ze 

znaków < encją &lt;. 

w linii 500, kolumna 775 

ollow”><span><</span></a></div 

Niepoprawna wartość noindex, nofollow atrybutu rel w tagu a. Od linii 500, kolumna 819; do linii 500, 

kolumna 876 

t-month”><a href=”?date=2018-3-19&t=mini” rel=”noindex, nofollow”><</a>&nb  

Niepoprawna wartość noindex, nofollow atrybutu rel w tagu a. 

Od linii 500, kolumna 898; do linii 500, kolumna 955 

19&nbsp;<a href=”?date=2020-3-19&t=mini” rel=”noindex, nofollow”>></a><div  

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 500, kolumna 1710; do linii 500, kolumna 1805 

><table class=”ecwd_calendar_container mini cal_blue” cellpadding=”0” cellspacing=”0” border=”0”>  
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Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 500, kolumna 3082; do linii 500, kolumna 3085 

></p><h5 itemprop=”n 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 500, kolumna 3286; do linii 500, kolumna 3289 

></p></div><div clas 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 500, kolumna 8526; do linii 500, kolumna 8529 

></p></div><div clas 

Występuje zamykający element li w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 500, kolumna 10662; do linii 500, kolumna 10666 

></li></ul></td><td c 

Niezamknięty element div. 

Od linii 500, kolumna 8071; do linii 500, kolumna 8107 

><div class=”event-details-container”><div class=”ecw  

Występuje zamykający element li w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 500, kolumna 12163; do linii 500, kolumna 12167 

></li></ul></td><td c 

500 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”ecwd_calendar_container mini cal_blue” cellpadding=”0” cellspacing=”0” border=”0”> 

Występuje zamykający element li w ramach którego pozostały otwarte elementy. 
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Od linii 504, kolumna 16172; do linii 504, kolumna 16176 

></li></ul></td><td c 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 509, kolumna 104; do linii 509, kolumna 192 

wiczne/” ><img src=”https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/01/zawodowebaner.jpg” 

/></a>↩ 

101 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 

98 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button class=”search-submit” type=”submit”> 

Niepoprawna wartość noindex, nofollow atrybutu rel w tagu a. Od linii 327, kolumna 713; do linii 327, 

kolumna 767 

previous”><a href=”?date=2019-2&t=mini” rel=”noindex, nofollow”><span>< Należy zastąpić jeden ze 

znaków < encją &lt;. 

w linii 327, kolumna 775 

ollow”><span><</span></a></div 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.0.3 

Linia 1  

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1  

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break : break-

word 

Arkusz CSS: https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/plugins/eventcalendar-

wd/css/style.css?ver=1.1.24_58ca89fa81c4f 

Linia 219  
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table.cal_blue.ecwd_calendar_container .week-number  

Błąd parsowania  

=#010202, Direction=135, Strength=1) 

Arkusz CSS: https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/themes/kuratorium/ 

style.min.css?ver=5.0.3 

Linia 1  

.col-8  

Błąd parsowania  

.col-8; 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.0.3 

Linia 1  

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1  

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/plugins/eventcalendar-

wd/css/style.css?ver=1.1.24_58ca89fa81c4f 

Linia 219  

table.cal_blue.ecwd_calendar_container .week-number  

Błąd parsowania  

=#010202, Direction=135, Strength=1) 

Arkusz CSS: https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/themes/kuratorium/ style.min.css?ver=5.0.3 

Linia 1  

.col-8  

Błąd parsowania  

.col-8; 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

 

83. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie 

 Adres strony głównej:         https://www.wif.malopolska.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.wif.malopolska.pl/ 

podstrona II: https://www.wif.malopolska.pl/urzad/struktura/ 

podstrona III: https://www.wif.malopolska.pl/2016/03/18/do-pobrania/ 

podstrona IV: https://www.wif.malopolska.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

https://www.wif.malopolska.pl/kontakt/
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imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w definicji stylów CSS w atrybucie background-color (błąd parsowania). 

w linii 67, kolumna 23 

ckground-color: ;↩ }↩ bu 

Błąd parsowania – w ramach stylu CSS background. 

w linii 70, kolumna 16 

background:;↩ color:  

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). 

w linii 71, kolumna 12 

d:;↩ color: ;↩ border: 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 249, kolumna 8; do linii 249, kolumna 85 

↩ <img src=”https://www.wif.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/03/tlo11.jpg”>↩  
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 396, kolumna 13; do linii 396, kolumna 112 

<img src=”https://www.wif.malopolska.pl/wp-content/themes/accesspress-ray/images/blog-fallback.jpg”>↩  

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 611, 

kolumna 5; do linii 611, kolumna 26 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 249 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”https://www.wif.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/03/tlo11.jpg”> 

Linia 559 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego samego tekstu 

wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html (displayed in new window), and 

https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/ 

<button tabindex=”-1” type=”button” class=”wah-action-button larger wahout” title=”larger font size” aria-

label=”larger font size”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w definicji stylów CSS w atrybucie background-color (błąd parsowania). 

w linii 71, kolumna 23 

ckground-color: ;↩ }↩ bu 

Linia 344 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego samego tekstu 

wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html (displayed in new window), and 

https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/ 

<button tabindex=”-1” type=”button” class=”wah-action-button larger wahout” title=”larger font size” aria-

label=”larger font size”> 

1.3 PODSTRONA III 
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1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w definicji stylów CSS w atrybucie background-color (błąd parsowania). 

w linii 73, kolumna 23 

ckground-color: ;↩ }↩ bu 

Błąd parsowania – w ramach stylu CSS background. 

w linii 76, kolumna 16 

background:;↩ color:  

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). 

w linii 77, kolumna 12 

d:;↩ color: ;↩ border: 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.wif.malopolska.pl/wp-

content/themes/accesspressray/css/responsive.css?ver=4.9.10 

Linia 120 

.header-wrap .main-navigation  

Błąd parsowania //float: none !important 

Arkusz CSS: https://www.wif.malopolska.pl/ 

Linia 18 

#catapult-cookie-bar .x_close span 

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania Linia 21  

button#catapultCookie 

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania : Linia 22  

button#catapultCookie 

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II Arkusz CSS:  
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Linia 120 

.header-wrap .main-navigation  

Błąd parsowania //float: none !important 

Arkusz CSS: https://www.wif.malopolska.pl/urzad/struktura/ 

Linia 18 

#catapult-cookie-bar .x_close span 

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania  

 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

84. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie 

 Adres strony głównej:         http://www.krakow.wiih.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.krakow.wiih.gov.pl/ 
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podstrona II: http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/zadania 

podstrona III: http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/o_urzedzie 

podstrona IV: http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/wazne_adresy 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element label nie może występować jako element potomny tagu a. Od linii 193, kolumna 17; do linii 

193, kolumna 112 

<label 

for=”O_wiadczenie_Inspekcji_Handlowej_w_Krakowie_w_sprawie_artyku_u_o_napoju__M_zgoyeb_”>O

świad 

Niepoprawna wartość atrybutu for w tagu label. Od linii 227, kolumna 17; do linii 227, kolumna 30 

<label for=””>24 gru 

Element label nie może występować jako element potomny tagu a. Od linii 227, kolumna 17; do linii 

227, kolumna 30 

http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/wazne_adresy
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<label for=””>24 gru 

Brak otwierającego tagu p, mimo że występuje zamykający. Od linii 450, kolumna 5; do linii 450, 

kolumna 8 

</ul>↩</p>↩ ↩↩ 

Element a nie jest dozwolony jako element potomny tagu ul w tym kontekście 

Od linii 503, kolumna 6; do linii 503, kolumna 82 

/li>↩  <a href=”https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14256” target=”_ blank”> https 

Brak otwierającego tagu p, mimo że występuje zamykający. Od linii 533, kolumna 5; do linii 533, 

kolumna 8 

</ul>↩</p>↩ ↩↩ 

Niepoprawna wartość atrybutu for w tagu label. 

Od linii 546, kolumna 17; do linii 546, kolumna 30 

<label for=””>↩ ↩1,5 

Element a nie jest dozwolony jako element potomny tagu ul w tym kontekście 

Od linii 712, kolumna 4; do linii 712, kolumna 80 

↩     <a href=”https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14200” target=”_blank”>https: 

Element strong nie jest dozwolony jako element potomny tagu ul w tym kontekście 

Od linii 1084, kolumna 4; do linii 1084, kolumna 11 

<br>↩<strong>13 lut 

Niepoprawna wartość atrybutu for w tagu label. 

Od linii 1537, kolumna 17; do linii 1537, kolumna 30 

<label for=””>ŚWIĘTO 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

193 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu ‚ID’: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

 <label 

for=”O_wiadczenie_Inspekcji_Handlowej_w_Krakowie_w_sprawie_artyku_u_o_napoju__M_zgoyeb_”> 
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[WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:Zobacz także w linii: 1879 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”INFORMACJA”> 

Linia 375 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw.  

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 

<img src=”/Images/strzalka.png” alt=”arrow” /> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

3.1.2 Błędy 

Język dokumentu nie jest określony. Określenie go umożliwia czytnikom ekranu odczytywanie zawartości 

w odpowiednim języku. Ułatwia również automatyczne tłumaczenie treści. Określ język dokumentu, 

używając atrybutu ‚lang’ w tagu ‚html’ (np. <html lang=”pl”>). Standard WCAG 2.0, 3.1.1 Language of 

Page (Level A) 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

85. Małopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 Adres strony głównej:         https://bip.malopolska.pl/winbkrakow 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow 

podstrona II: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,111785,inspektor.html 

podstrona III: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,279560,komunikatyinspektora.html 
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podstrona IV: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,252412,pomoc.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,252412,pomoc.html
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Brak błędów. 1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów.  
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://bip.malopolska.pl/assets/css/bip.css?v=1.1.38 

Linia 9 

.btn 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-primary 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-warning 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-danger 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-success 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-info 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-inverse 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.navbar-inner 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.breadcrumb 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.progress 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.progress .bar 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.progress-danger .bar 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.progress-success .bar 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.progress-info .bar 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.progress-warning .bar 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-primary 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-info 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 
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.btn-success 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-warning 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-danger 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

Linia 9 

.btn-inverse 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top  

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Element <main> 
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Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.2.2 Błędy 

Brak błędów. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

Nie udało się zanalizować witryny.  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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86. Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska 

 Adres strony głównej:         http://krakow.pios.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://krakow.pios.gov.pl/ 

podstrona II: http://krakow.pios.gov.pl/o-nas/ 

podstrona III: http://krakow.pios.gov.pl/kontakt/ 

podstrona IV: http://krakow.pios.gov.pl/dzialalnosc-kontrolna/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. 
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Od linii 5, kolumna 2; do linii 5, kolumna 54 

TF-8” />↩<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=10” />↩<lin  

Wartość atrybutu target musi być podana zgodnie ze specyfikacją HTML. Od linii 99, kolumna 886; do 

linii 99, kolumna 960 

ia_image”><a href=”http://www.krakow.pios.gov.pl/kontakt/” class=”” rel=”” target=””><img w 

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 231, kolumna 9; do linii 231, kolumna 76 

↩ <table cellspacing=0 cellpadding=0 border=0 align=center width=1200>↩      

Atrybut align w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 231, kolumna 9; do linii 231, kolumna 76 

↩ <table cellspacing=0 cellpadding=0 border=0 align=center width=1200>↩      

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 231, kolumna 9; do linii 231, kolumna 76 

↩ <table cellspacing=0 cellpadding=0 border=0 align=center width=1200>↩      

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 231, kolumna 9; do linii 231, kolumna 76 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 234, kolumna 5; do linii 235, kolumna 45 

↩<TR>↩  <TD align=”middle” valign=”top”  height=20>↩ ↩<st 

Atrybut height w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 234, kolumna 5; do linii 235, kolumna 45 

↩<TR>↩  <TD align=”middle” valign=”top”  height=20>↩ ↩<st 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 237, kolumna 9; do linii 237, kolumna 28 

↩<strong><font color=”Black”>↩↩<mar 

Element marquee nie jest dozwolony jako element potomny w tagu font w tym kontekście.  
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Od linii 239, kolumna 1; do linii 239, kolumna 93 

„Black”>↩↩<marquee  behavior=”scroll”  height=”35” onmouseover=”this.stop()” 

onmouseout=”this.start()”>↩↩<sp  

Występuje zamykający element marquee w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 241, kolumna 201; do linii 241, kolumna 210 

<br/><br/></marquee></font 

Niezamknięty element span. 

Od linii 241, kolumna 2; do linii 241, kolumna 35 

art()”>↩↩<span style=’background: yellow;’>Średni 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 255, kolumna 28; do linii 255, kolumna 32 

></b></br></br>↩↩↩ ↩ 

Element li nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 428, 

kolumna 1; do linii 428, kolumna 4 

li>↩<hr/>↩<li><a hre 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://krakow.pios.gov.pl/wp-content/plugins/circle-imageslider-with-

lightbox/css/images-circle-thumbnail-slider-plus-lighboxstyle.css?ver=4.8.9 

.responsiveSlider li img 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane  

.uparrow img 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane  

.downarrow img 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane  

Arkusz CSS: http://krakow.pios.gov.pl/wp-content/plugins/circle-imageslider-with-lightbox/css/circle-

l-box-css.css?ver=4.8.9 
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Linia 81 

#fancybox_ccs-outer próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go Linia 81 

#fancybox_ccs-outer  

Właściwość progid nie istnieje : DXImageTransform 

Linia 81 

#fancybox_ccs-outer 

Błąd parsowania 

DXImageTransform.Microsoft.Blur (pixelradius = 15, enabled = „true”) ; Linia 82 

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class :content-box Linia 82  

box-sizing Błąd parsowania 

content-box; Linia 83  

box-sizing 

Błąd parsowania 

Linia 576 

#masthead .hgroup #header-sidebar 

Niepoprawny numer : display box nie jest wartością display  

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 
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Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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87. Małopolski Inspektor Transportu Drogowego 

 

 Adres strony głównej:         http://www.krakow.witd.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.krakow.witd.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.krakow.witd.gov.pl/ogloszenia.htm 

podstrona III: http://www.krakow.witd.gov.pl/aktualnosci.htm 

podstrona IV: http://www.krakow.witd.gov.pl/kontakt.htm 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją <!DOCTYPE html>. Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, 

kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Należy użyć kodowania UTF-8 w atrybucie content w tagu meta. Od linii 17, kolumna 3; do linii 17, 

kolumna 76 

ts” />↩↩<meta content=”text/html; charset=iso-8859-2” http-equiv=”Content-Type” />↩<ti 

Atrybut align jest przestarzały.. 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t Atrybut cellpadding jest przestarzały. 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t Atrybut cellspacing jest przestarzały. 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t 

Atrybut width jest przestarzały. 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t Atrybut summary jest przestarzały. 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t Atrybut border jest przestarzały. 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t  

Atrybut cellpadding jest przestarzały. 

Od linii 33, kolumna 7; do linii 33, kolumna 94 

td>↩ <table summary=”” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”800”>↩↩ 

Atrybut cellspacing jest przestarzały. 

Od linii 33, kolumna 7; do linii 33, kolumna 94 

td>↩ <table summary=”” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”800”>↩↩ 



 

467 
 

Atrybut width jest przestarzały. 

Od linii 33, kolumna 7; do linii 33, kolumna 94 

td>↩ <table summary=”” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”800”>↩↩ 

Atrybut border jest przestarzały. 

Od linii 33, kolumna 7; do linii 33, kolumna 94 

td>↩ <table summary=”” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”800”>↩↩ 

Atrybut height jest przestarzały. 

Od linii 50, kolumna 21; do linii 52, kolumna 59 

 <tr>↩↩ <td class=”menu” height=”23” width=”22%”><a hre Atrybut width jest przestarzały 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

26 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

 <table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” 

width=”800”> 

33 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 
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Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table summary=”” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” width=”99%”> 

88 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

 <img style=”border: 0px solid ; width: 100px; height: 100px;” alt=”” title=”Bezpieczne dziecko” 

src=”images/bezpieczne_dziecko.png” /> 

459 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją <!DOCTYPE html>. Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, 

kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t Atrybut width jest przestarzały.      

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 108 

↩↩<body>↩↩<table summary=”” class=”obramowanie” align=”center” border=”0” cellpadding=”0” 

cellspacing=”0” width=”800”>↩↩<t 

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście 

Od linii 299, kolumna 13; do linii 299, kolumna 57 

<div style=”text-align: left;” class=”green”><a hre 

Atrybut align jest przestarzały.    



 

469 
 

Od linii 373, kolumna 22; do linii 375, kolumna 35 

</tr>↩↩ <tr align=”center”>↩↩ 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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88. Komendanta Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 

 Adres strony głównej:         http://www.straz.krakow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.straz.krakow.pl/ 

podstrona II: http://www.straz.krakow.pl/page/aktualnosci.html 

podstrona III: http://www.straz.krakow.pl/page/o_komendzie/kierownictwo.html 

podstrona IV: http://www.straz.krakow.pl/page/kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 2, kolumna 121 

↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 
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TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. 

Od linii 11, kolumna 2; do linii 11, kolumna 52 

„all” />↩<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl” />↩<met 

Niepoprawna wartość Content-Script-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 13, kolumna 2; do linii 13, kolumna 68 

tf-8” />↩<meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javascript” />↩<met  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Walidator TOTAL VALIDATOR nie mógł zanalizować podstrony. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 2, kolumna 121 

↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. 

Od linii 11, kolumna 2; do linii 11, kolumna 52 

Niepoprawna wartość Content-Script-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 13, kolumna 2; do linii 13, kolumna 68 

tf-8” />↩<meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javascript” />↩<met  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Walidator TOTAL VALIDATOR nie mógł zanalizować podstrony 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 2, kolumna 121 

↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Niepoprawna wartość Content-Script-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 
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Od linii 13, kolumna 2; do linii 13, kolumna 68 

tf-8” />↩<meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javascript” />↩<met  

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 645, kolumna 1; do linii 645, kolumna 

4 

l</a></p>↩</p></div> 

Początkowy tag script w niewłaściwym miejscu. 

Od linii 719, kolumna 1; do linii 719, kolumna 31 

↩</html>↩↩<script type=”text/javascript”>↩    ↩ 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 3 

Ramka iframe 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 



 

474 
 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

89. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 

 Adres strony głównej:         http://malopolska.policja.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://malopolska.policja.gov.pl/ 

podstrona II: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zalatw-sprawe-wydzial 

podstrona III: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne 

podstrona IV: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/kontakt
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut profile w tagu head jest przestarzały. Aby zadeklarować, które terminy meta są używane w 

dokumencie, lepiej jest zarejestrować nazwy jako rozszerzenia w tagu meta. Aby wyzwolić określone 

zachowania UA, należy zamiast tego użyć elementu link. 

Od linii 7, kolumna 421; do linii 9, kolumna 51 

[endif]-->↩↩<head profile=”http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab”>↩<li Niepoprawna wartość 

cleartype atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 16, kolumna 5; do linii 16, kolumna 46 

dth”>↩<meta http-equiv=”cleartype” content=”on”>↩↩<l 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 120, kolumna 96; do linii 120, kolumna 146 

-content”><img src=’/modules/file/icons/video-x-generic.png’></img> Zbłąkany tag zamykający img. 

Od linii 120, kolumna 147; do linii 120, kolumna 152 

eric.png’></img></div> 

Konieczne jest podanie atrybutu lang o takiej samej wartości, co atrybut xml:lang. Od linii 411, 

kolumna 71; do linii 411, kolumna 127 
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t active”><a href=”/pl” class=”language-link active” xml:lang=”pl”><img  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 121 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=’/modules/file/icons/video-x-generic.png’> 

Linia 336 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

337 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/pl/content/zmiany-w-kierownictwie-komendy-wojewodzkiej-policji-w-krakowie-0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut profile w tagu head jest przestarzały. Aby zadeklarować, które terminy meta są używane w 

dokumencie, lepiej jest zarejestrować nazwy jako rozszerzenia w tagu meta. Aby wyzwolić określone 

zachowania UA, należy zamiast tego użyć elementu link. 

Od linii 7, kolumna 421; do linii 9, kolumna 51 

[endif]-->↩↩<head profile=”http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab”>↩<li  

Konieczne jest podanie atrybutu lang o takiej samej wartości, co atrybut xml:lang. Od linii 205, 

kolumna 71; do linii 205, kolumna 149 

t active”><a href=”/pl/zalatw-sprawe-wydzial” class=”language-link active” xml:lang=”pl”><img c 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 149 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img class=”file-icon” alt=””   title=”application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document”   src=”/modules/file/icons/x-office-document.png” /> 
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Linia 160 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img class=”file-icon” alt=””   title=”application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document”   src=”/modules/file/icons/x-office-document.png” /> 

Linia 244 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 241 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input alt=”Szukaj” type=”image” id=”edit-submit” name=”submit” 

src=”/sites/all/themes/kwp_krakow/images/tpl/search_ico.png” class=”form-submit” /> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut profile w tagu head jest przestarzały. Aby zadeklarować, które terminy meta są używane w 

dokumencie, lepiej jest zarejestrować nazwy jako rozszerzenia w tagu meta. Aby wyzwolić określone 

zachowania UA, należy zamiast tego użyć elementu link. 

Od linii 7, kolumna 421; do linii 9, kolumna 51 

[endif]-->↩↩<head profile=”http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab”>↩<li  

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 189 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 192 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label class=”element-invisible” for=”edit-search-block-form--2”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 
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Arkusz CSS: http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/css/css_ 

NzBeYcNA8J8BUiWgVqL2B9nMuFEJ4xbaoV3AszQ4n2Y.css 

Linia 1 

hr 

Niepoprawny numer : padding-bottom Wartości negatywne -1px są niedozwolone  

Linia 18 

a.button button nie jest wartością appearance Linia 22 

.comment-form .form-actions input[type=”submit”] normal nie jest wartością appearance Linia 22 

#content .content-elements .view .views-exposed-form .views-submit-button input[type=”submit”], 

body.front #content .content-elements .view .views-exposed-form .views- 

-submit-button input[type=”submit”] normal nie jest wartością appearance Linia 26 

#block-views-baner-czatu-z-dyzurnym-block .block-title 

Niepoprawny numer : padding 0dpi nie jest wartością padding Linia 26 

#block-views-baner-czatu-z-dyzurnym-block .block-title 

Niepoprawny numer : min-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Linia 26 

#block-views-cadd0d273ae2d69eb7b2d2fcd08cecd3 .block-title, #block-views-08c673a- 

2a1d478b2ec45000628c93441 .block-title, #block-views-bannery-statyczne-block-2 .block-title, #block-

views-bannery-statyczne-block-1 .block-title, #block-views-bannery-statyczne-block .block-title, #block-

views-bannery-block .block-title Niepoprawny numer : padding 0dpi nie jest wartością padding  

Linia 26 

#block-views-cadd0d273ae2d69eb7b2d2fcd08cecd3 .block-title, #block-views-08c673a- 

2a1d478b2ec45000628c93441 .block-title, #block-views-bannery-statyczne-block-2 .block-title, #block-

views-bannery-statyczne-block-1 .block-title, #block-views-bannery-statyczne-block .block-title, #block-

views-bannery-block .block-title 

Niepoprawny numer : min-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Linia 26 

body.page-node-37 h1.title 

Niepoprawny numer : padding 0dpi nie jest wartością padding Linia 26 

body.page-node-37 h1.title 

Niepoprawny numer : min-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Linia 26 

body.page-user #content .content-elements #user-login #edit-actions input[type=”submit”] normal nie jest 

wartością appearance Linia 26 
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body.page-rzecznik-prasowy #content .content-elements .view .views-field-field-zdjecie 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto2px 

Linia 26 

.company_structure_graph + .company_structure_actions input[type=”submit”] normal nie jest wartością 

appearance Linia 26 

body.page-praca-w-policji h1.title 

Niepoprawny numer : padding 0dpi nie jest wartością padding Linia 26 

body.page-praca-w- 

ji h1.title 

Niepoprawny numer : min-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Linia 26 

body.page-forum #block-user-login .form-actions input[type=”submit”] normal nie jest wartością 

appearance Linia 26 

body.page-czaty-infomatowe #content .content-elements .form-actions input[type=”submit”], body.page-

node-translate #content .content-elements .form-actions input[type=”submit”], body.page-node-revisions 

#content .content-elements .form-actions input[type=”submit”], body.page-node-nodequeue #content 

.content-elements .form-actions input[type=”submit”], body.page-admin-structure-taxonomy #content 

.content-elements .form-actions input[type=”submit”], body.page-admin-structure-nodequeue #content 

.content-elements .form-actions input[type=”submit”], body.page-admin-structure-forum #content .content-

elements .form-actions input[type=”submit”]  

Linia 74 

body.page-admin-structure-nodequeue #content .content-elements #edit-add input[type=”submit”] normal 

nie jest wartością appearance Linia 74 

body.node-type-wspolpraca-miedzynarodowa .content-elements .field-name-field-zdjecie, body.node-type-

aktualnosci .content-elements .field-name-field-zdjecie, body.node-type-komunikaty .content-elements 

.field-name-field-zdjecie, body.node-type-garnizon .content-elements .field-name-field-zdjecie 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto2px Linia 74 

body.node-type-kierownictwo .content-elements .field-name-field-zdjecie 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto2px Linia 74 

body.node-type-podziekowania .content-elements .field-name-field-skan-podziekowania 

Niepoprawny numer : width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto2px Linia 74 

body.node-type-poszukiwani-zaginieni .content-elements .field-name-field-zdjecie-poszukiwanego 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto2px Linia 74 
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body.node-type-poszukiwani-zaginieni .content-elements .button-do-zgloszenia a normal nie jest wartością 

appearance Linia 74 

body.page-node-add-skargi-i-wnioski .content-elements #edit-actions input[type=”submit”], body.page-

node-add-zgloszenie-o-poszukiwanym .content-elements #edit-actions input[type=”submit”], body.page-

node-add-zgloszenie-korupcji .content-elements #edit-actions input[type=”submit”] normal nie jest 

wartością appearance Linia 82 

body.page-node-add-skargi-i-wnioski .content-elements #edit-actions input[type=”submit”] normal nie jest 

wartością appearance Linia 82 

body.page-search-node .content-elements .search-form #edit-basic input[type=”submit”] normal nie jest 

wartością appearance Linia 82 

body.page-search-node .content-elements .search-form #edit-advanced .action input[type=”submit”] normal 

nie jest wartością appearance Linia 82 

body.node-type-chat-room-infomat #content .content-elements .czat_infomatowy_nick 

input[type=”button”], body.node-type-chat-room-infomat #content .content-elements .nick_tymczasowy 

input[type=”button”], body.node-type-chat-room #content .content-elements .czat_infomatowy_nick 

input[type=”button”], body.node-type-chat-room #content .content-elements .nick_tymczasowy 

input[type=”button”] normal nie jest wartością appearance Linia 94 

body.node-type-chat-room-infomat #content .content-elements .moderacja_czatu input[type=”button”], 

body.node-type-chat-room #content .content-elements .moderacja_czatu input[type=”button”] normal nie 

jest wartością appearance Linia 98 

body.node-type-chat-room-infomat #content .content-elements .logi_czatu a, body.node- 

-type-chat-room #content .content-elements .logi_czatu a 

normal nie jest wartością appearance Linia 102 

body.node-type-chat-room-infomat #content .content-elements .relativer .okno_rowmowy .ui-tabs-nav li 

img, body.node-type-chat-room #content .content-elements .relativer .okno_rowmowy .ui-tabs-nav li img 

normal nie jest wartością appearance Linia 106 

body.node-type-chat-room-infomat #content .content-elements .relativer .okno_rowmowy .tu_gadaj_div 

input[type=”button”], body.node-type-chat-room #content .content-elements .relativer .okno_rowmowy 

.tu_gadaj_div input[type=”button”] normal nie jest wartością appearance Linia 110 

body.node-type-chat-room-infomat #content .content-elements .chat_infomatowy .dchat_ infomat_buttons 

input[type=”button”], body.node-type-chat-room #content .content-elements .chat_infomatowy 

.dchat_infomat_buttons input[type=”button”] normal nie jest wartością appearance Linia 114 

body.page-czat #content .content-elements .view .item-list > ul > li .views-field-view- 

-node a normal nie jest wartością appearance Linia 114 

body.page-dchat-log #dchat_log_search_form .views-submit-button input[type=”submit”] normal nie jest 

wartością appearance Linia 114 
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body.page-dchat-log #dchat_log_search_form fieldset.views-exposed-widget#edit-msgtime legend, 

body.page-dchat-log #dchat_log_search_form fieldset.views-exposed-widget#edit-pubtime legend 

Niepoprawny numer : clip none nie jest wartością clip  

Linia 114 

body.page-node-edit #edit-actions input[type=”submit”] normal nie jest wartością appearance Linia 114 

body.page-node-add #edit-actions input[type=”submit”], body.page-node-delete #edit-actions 

input[type=”submit”] normal nie jest wartością appearance Linia 118 

body.page-node-add #edit-actions a#edit-cancel, body.page-node-delete #edit-actions a#edit-cancel normal 

nie jest wartością appearance Linia 122 

body.page-kwpk-add #content .content-elements #edit-actions input[type=”submit”], body.page-kwpk-add 

#content .content-elements #edit-actions a.button, body.page-kwpk-edit #content .content-elements #edit-

actions input[type=”submit”], body.page-kwpk-edit #content .content-elements #edit-actions a.button 

normal nie jest wartością appearance Linia 134 

body.page-kwpk-add #content .content-elements #edit-actions a.button-plain, body.page- 

-kwpk-edit #content .content-elements #edit-actions a.button-plain normal nie jest wartością appearance  

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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90. Małopolski Konserwator Zabytków 

 Adres strony głównej:         https://www.wuoz.malopolska.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.wuoz.malopolska.pl/ 

podstrona II: https://www.wuoz.malopolska.pl/index.php/delegatury 

podstrona III: https://www.wuoz.malopolska.pl/index.php/kontakt 

podstrona IV: https://www.wuoz.malopolska.pl/index.php/home 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

Błąd w obrębie CSS - taka właściwość jak mso-fareast-family nie istnieje. 

From line 755, column 13; to line 755, column 70 

[endif]--><span style=”mso-fareast-font-family;”>MAŁOPO 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0  
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Brak błędów. 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.wuoz.malopolska.pl/templates/protostar/css/ 

template.css?40c9c5671de060ff8c25fdfe2937eab9 

Linia 2218 

button.close  

Niepoprawny numer : padding Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze  

Arkusz CSS : https://www.wuoz.malopolska.pl/ 

Linia 755 

Właściwość mso-fareast-font-family nie istnieje  

Linia 756 

Właściwość mso-fareast-font-family nie istnieje  

Linia 757 

Właściwość mso-fareast-font-family nie istnieje  

Linia 758 

Właściwość mso-fareast-font-family nie istnieje  

Linia 759 

Właściwość mso-fareast-font-family nie istnieje  

Linia 2046 

Właściwość mso-fareast-font-family nie istnieje  

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 
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Element <main> 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

3.2.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.3 PODSTRONA III 

3.3.1 Elementy struktury 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

3.3.2 Błędy 

Brak błędów. 

 

 

c) Sprawdzenie hierarchii nagłówków (tzw. HTML outline) 

 

4.1 PODSTRONA I 

HTML Outline wg nagłówków 

<h1> [brak] – należy uzupełnić nagłówek odpwiednią treścią 
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<h2> [brak] – należy uzupełnić nagłówek odpwiednią treścią 

<h3> [brak] – należy uzupełnić nagłówek odpwiednią treścią 

<h4> WITAMY NA STRONIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW  

HTML Outline strukturalny 

    [element body bez nagłówka] – należy uzupełnić nagłówek odpowiednią treścią 

        [element nav bez nagłówka] – należy uzupełnić stosownym nagłówkiem zawierającym odpowiednią 

treść 

    WITAMY NA STRONIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW 

4.2 PODSTRONA II 

HTML Outline strukturalny 

    [element body bez nagłówka] – należy uzupełnić nagłówek odpowiednią treścią 

        [element nav bez nagłówka] – należy uzupełnić stosownym nagłówkiem zawierającym odpowiednią 

treść 

 

d)Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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91. Małopolski Kurator Oświaty 

 Adres strony głównej:         https://kuratorium.krakow.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://kuratorium.krakow.pl/ 

podstrona II: https://kuratorium.krakow.pl/category/kuratorium/malopolskikurator-oswiaty/komunikaty/ 

podstrona III: https://kuratorium.krakow.pl/category/sprawy-zalatwiane-wurzedzie/awans-zawodowy/ 

podstrona IV: https://kuratorium.krakow.pl/praca-dla-nauczycieli/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu i w tym kontekście. Od linii 236, kolumna 

7; do linii 236, kolumna 9 

<i>↩<p>Celem  

https://kuratorium.krakow.pl/praca-dla-nauczycieli/
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Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 663, kolumna 117; do linii 663, kolumna 136 

l-widget”><div align=”center”>↩<a hr 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 681, kolumna 31; do linii 681, kolumna 223 

top: 5px”><iframe width=”560” height=”315” src=”https://www.youtube.com/embed/484BGVSgkuY” 

frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” 

allowfullscreen></ifra 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 682, kolumna 31; do linii 682, kolumna 229 

top: 5px”><iframe width=”560” height=”315” 

src=”https://www.youtube.com/embed/LNNVXo9zwOo?rel=0” frameborder=”0” allow=”accelerometer; 

autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></ifra 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście. Od linii 786, 

kolumna 10; do linii 788, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

820, kolumna 103; do linii 820, kolumna 117 

xtwidget”><font size=”3”><b>Kur  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 93 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 96 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 660 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe width=”560” height=”315” src=”https://www.youtube.com/embed/484BGVSgkuY” 

frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” 

allowfullscreen> 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe width=”560” height=”315” src=”https://www.youtube.com/embed/LNNVXo9zwOo?rel=0” 

frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” 

allowfullscreen> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 438, kolumna 117; do linii 438, kolumna 136 

l-widget”><div align=”center”>↩<a hr 

allowfullscreen></ifra 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście. Od linii 561, 

kolumna 10; do linii 563, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 93 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 96 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 459 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 
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Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img width=”767” height=”226” src=”https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/ 

uploads/2018/01/niepodlegla2.jpg” class=”image wp-image-17308 attachment-full size-full” alt=”” 

style=”max-width: 100%; height: auto;” title=”Stulecie odzyskania niepodległości” /> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://kuratorium.krakow.pl/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/themes/kuratorium/ style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1 

.col-8  

Błąd parsowania  

.col-8; 

2.3 PODSTRONA III Arkusz CSS:  

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/themes/kuratorium/ style.min.css?ver=5.1.1 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I, II i III 

Brak błędów kontrastu. 
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PODSTRONA IV 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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92. Małopolski Lekarz Weterynarii 

 Adres strony głównej:         http://www.wiw.krakow.pl// 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wiw.krakow.pl/ 

podstrona II: http://www.wiw.krakow.pl/kontakt.html 

podstrona III: http://www.wiw.krakow.pl/informacje-podstawowe/24-powiatoweinspektoraty-

weterynarii.html 

podstrona IV: http://www.wiw.krakow.pl/zespoly-wiw/zespol-ds-zdrowia-iochrony-zwierzat.html 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument nie może zawierać jednocześnie elementu meta z atrybutem http-equiv o wartości content-

type i elementu meta z atrybutem charset. Od linii 39, kolumna 3; do linii 39, kolumna 71 

pl/” />↩  <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩  <me 
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Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. 

Od linii 41, kolumna 3; do linii 41, kolumna 9 

ent” />↩  <title>Strona 

Występuje niedozwolone zagnieżdżenie komentarzy. 

w linii 133, kolumna 20 

<!-- <li><a href=”/ 

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ol w tym kontekście. 

Od linii 221, kolumna 15; do linii 221, kolumna 33 

<div class=”clear”></div> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

214 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form id=”mod-finder-searchform” action=”/component/finder/search.html” method=”get” class=”form-

search”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument nie może zawierać jednocześnie elementu meta z atrybutem http-equiv o wartości content-

type i elementu meta z atrybutem charset. Od linii 39, kolumna 3; do linii 39, kolumna 71 

tml” />↩  <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩  <me 

Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. 

Od linii 42, kolumna 3; do linii 42, kolumna 9 

ent” />↩  <title>Kontak 

Występuje niedozwolone zagnieżdżenie komentarzy. 

w linii 132, kolumna 20 

343 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 
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<a href=”http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-

urzedowe/korespondencja-z-urzedem/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/a85h98yfd6” target=”_blank” 

rel=”noopener”> 

348 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe class=’embedGoogleMap’ width=’700’ height=’400’ style=’border: 0px solid #000000’ 

src=’https://www.google.com/maps?q=Brodowicza+13+30-

965+Krak%C3%B3w+69&z=14&t=m&output=embed’> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wiw.krakow.pl/templates/wiw/css/template.css 

2205  

button.close 

Niepoprawny numer : padding Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz wstawić 

jednostkę miary po wartości innej niż 0 

2357  

.btn-primary 

Niepoprawny numer : padding , jest niepoprawnym operatorem 

Arkusz CSS: http://www.wiw.krakow.pl/templates/wiw/css/wiw.css 593  

#wyszukiwarka_top:hover 

Niepoprawny numer : background-color none nie jest wartością background-color Arkusz CSS: 

http://www.wiw.krakow.pl/modules/mod_cookiesaccept/screen. 

css 

37  

#ca_info 

Niepoprawny numer : border próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 
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Arkusz CSS: http://www.wiw.krakow.pl/media/jui/css/chosen.css 

49  

.chzn-container-single .chzn-single 

Niepoprawny numer : background The first argument to the linear-gradient function should be to top 

278  

.chzn-container-multi .chzn-choices li.search-choice-disabled 

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function should be to top 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Structural Elements 

Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 
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oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

93. Małopolski Państwowy Inspektor Sanitarny 

 Adres strony głównej:         https://wsse.krakow.pl/page/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wsse.krakow.pl/page/ 

podstrona II: https://wsse.krakow.pl/page/faq/ 

podstrona III: https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/ 

podstrona IV: https://wsse.krakow.pl/page/wojewodzka-stacja-sanitarnoepidemiologiczna-w-krakowie/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w definicji stylów CSS w atrybucie background-color (błąd parsowania). 

w linii 170, kolumna 23 

ckground-color: ;↩}↩bu 

Błąd parsowania – w ramach stylu CSS background. 

w linii 173, kolumna 16 

background:;↩color:  

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). 

w linii 174, kolumna 12 

d:;↩color: ;↩border: 

Dokument nie może zawierać jednocześnie elementu meta z atrybutem http-equiv o wartości content-

type i elementu meta z atrybutem charset. 

Od linii 227, kolumna 1; do linii 227, kolumna 67 

e.css”/>↩↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>↩</ Element center jest 

przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 635, kolumna 1; do 

linii 635, kolumna 8 

padWrap”>↩<center><a hre 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 635, kolumna 43; do linii 635, kolumna 156 

.gov.pl/”><img width=”80” height=”100” border=”0” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/ images/logo-

Panstwowa_Insp_Sanit.png”></img> Zbłąkany tag zamykający img. 

Od linii 635, kolumna 157; do linii 635, kolumna 162 

anit.png”></img></a><a 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 635, kolumna 200; do linii 635, kolumna 295 

.gov.pl/”><img width=”130” height=”95” border=”0” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/ 

images/mz_logo.png”></img> Zbłąkany tag zamykający img. 

Od linii 635, kolumna 296; do linii 635, kolumna 301 
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logo.png”></img></a><a 

Niepoprawna wartość 1 atrybutu border w tagu img – tylko 0 może występować bez podania 

jednostki miary. 

Od linii 635, kolumna 822; do linii 635, kolumna 945 

.gov.pl/”><img width=”105” height=”112” border=”1” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/images/logo-

Monitoring_Jakosci_Sanit_Wody.png”></img> 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 637, kolumna 21; do linii 637, kolumna 28 

<center><li cl 

Występuje zamykający element ul w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 639, kolumna 17; do linii 639, kolumna 21 

</ul>↩Niezamknięty element center. 

Od linii 637, kolumna 21; do linii 637, kolumna 28 

<center><li cl 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 631 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img width=”80” height=”100” border=”0” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/images/logo-

Panstwowa_Insp_Sanit.png”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w definicji stylów CSS w atrybucie background-color (błąd parsowania). 

w linii 174, kolumna 23 

ckground-color: ;↩}↩bu 

Błąd parsowania – w ramach stylu CSS background. 

w linii 177, kolumna 16 

background:;↩color:  
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Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). 

w linii 178, kolumna 12 

d:;↩color: ;↩border: 

Dokument nie może zawierać jednocześnie elementu meta z atrybutem http-equiv o wartości content-

type i elementu meta z atrybutem charset. 

Od linii 231, kolumna 1; do linii 231, kolumna 67 

e.css”/>↩↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>↩</ hea 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

494, kolumna 1; do linii 494, kolumna 8 

padWrap”>↩<center><a hre 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 494, kolumna 43; do linii 494, kolumna 156 

.gov.pl/”><img width=”80” height=”100” border=”0” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/ images/logo-

Panstwowa_Insp_Sanit.png”></img>  

Niepoprawna wartość 1 atrybutu border w tagu img – tylko 0 może występować bez podania 

jednostki miary. 

Od linii 494, kolumna 822; do linii 494, kolumna 945 

.gov.pl/”><img width=”105” height=”112” border=”1” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/images/logo-

Monitoring_Jakosci_Sanit_Wody.png”></img> 

Występuje zamykający element ul w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 498, kolumna 17; do linii 498, kolumna 21 

</ul>↩Niezamknięty element center. 

Od linii 496, kolumna 21; do linii 496, kolumna 28 

<center><li cl 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w definicji stylów CSS w atrybucie background-color (błąd parsowania). 

w linii 171, kolumna 23 

ckground-color: ;↩}↩bu 

Błąd parsowania – w ramach stylu CSS background. 
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w linii 174, kolumna 16 

background:;↩color:  

Dokument nie może zawierać jednocześnie elementu meta z atrybutem http-equiv o wartości content-

type i elementu meta z atrybutem charset. 

Od linii 228, kolumna 1; do linii 228, kolumna 67 

e.css”/>↩↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>↩</ hea 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 426, kolumna 4; do linii 426, kolumna 211 

ę:</p>↩<p><iframe width=”710” height=”399” 

src=”https://www.youtube.com/embed/vylb9grMioc?feature=oembed” fram…”0” allow=”accelerometer; 

autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></ifra 

Niepoprawna wartość 1 atrybutu border w tagu img – tylko 0 może występować bez podania 

jednostki miary. 

Od linii 611, kolumna 822; do linii 611, kolumna 945 

.gov.pl/”><img width=”105” height=”112” border=”1” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/images/logo-

Monitoring_Jakosci_Sanit_Wody.png”></img> 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 611, kolumna 822; do linii 611, kolumna 945 

.gov.pl/”><img width=”105” height=”112” border=”1” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/images/logo-

Monitoring_Jakosci_Sanit_Wody.png”></img> Zbłąkany tag zamykający img. 

Od linii 611, kolumna 946; do linii 611, kolumna 951 

Wody.png”></img></a><a 

Element center nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 613, kolumna 21; do linii 613, kolumna 28 

<center><li cl 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 426 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 
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[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe width=”710” height=”399” src=”https://www.youtube.com/embed/vylb9grMioc?feature=oembed” 

frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” 

allowfullscreen> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w definicji stylów CSS w atrybucie background-color (błąd parsowania). 

w linii 174, kolumna 23 

ckground-color: ;↩}↩bu 

Błąd parsowania – w ramach stylu CSS background. 

w linii 177, kolumna 16 

background:;↩color:  

Dokument nie może zawierać jednocześnie elementu meta z atrybutem http-equiv o wartości content-

type i elementu meta z atrybutem charset. 

Od linii 231, kolumna 1; do linii 231, kolumna 67 

e.css”/>↩↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>↩</ hea 

Zbłąkany tag zamykający img. 

Od linii 588, kolumna 617; do linii 588, kolumna 622 

-PZH.jpg”></img></a><a 

Niepoprawna wartość 1 atrybutu border w tagu img – tylko 0 może występować bez podania 

jednostki miary. 

Od linii 588, kolumna 822; do linii 588, kolumna 945 

.gov.pl/”><img width=”105” height=”112” border=”1” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/images/logo-

Monitoring_Jakosci_Sanit_Wody.png”></img> 

Zbłąkany tag zamykający center. 

Od linii 595, kolumna 127; do linii 595, kolumna 135 

cji</span></center>↩ 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 430 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 558 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<span id=”cloak7dd4b523107199005c0cf066b806946c”> 

Linia 558 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 430 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<span id=”cloak7dd4b523107199005c0cf066b806946c”> 

Linia 588 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img width=”80” height=”100” border=”0” src=”https://wsse.krakow.pl/strona2/images/logo-

Panstwowa_Insp_Sanit.png”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://wsse.krakow.pl/page/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break  

Arkusz CSS: https://wsse.krakow.pl/page/ 

Linia 18 

#catapult-cookie-bar .x_close span 

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania Linia 21  

button#catapultCookie 
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Niepoprawny numer : background Błąd parsowania : Linia 22  

button#catapultCookie 

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania  

Arkusz CSS: https://wsse.krakow.pl/page/wp-content/themes/pad2_01_1/css/ responsive.css 

Linia 123 

#skip-links li  

Błąd parsowania align:center 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://wsse.krakow.pl/page/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break  

Arkusz CSS: https://wsse.krakow.pl/page/faq/ 

Linia 18 

#catapult-cookie-bar .x_close span 

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania Linia 21  

button#catapultCookie 

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania : Linia 22  

button#catapultCookie 

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania  

Arkusz CSS: https://wsse.krakow.pl/page/wp-content/themes/pad2_01_1/css/ responsive.css 

Linia 123 

#skip-links li  

Błąd parsowania align:center 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 
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3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

94. Małopolski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx 

podstrona II: https://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx?page=wojewoda 

podstrona III: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=komunikaty 
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podstrona IV: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=adresy_i_ godz_pracy 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone jest użycie spacji w segmencie ścieżki. 

Od linii 513, kolumna 25; do linii 513, kolumna 192 

<img class=”img-responsive” style=”padding-right: 0px; border: none” src=”images/ koordynacja 

świadczeń.jpg” title=”Koordynacja świadczeń” alt=”Koordynacja świadczeń” />↩      

26 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html (displayed in new 

window). 

<form method=”post” action=”PressPage.aspx” id=”form2”> 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 
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Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

(displayed in new window). 

<a id=”contrast” title=”wersja kontrastowa”> 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

(displayed in new window). 

<a id=”font_smaller” title=”mniejsza czcionka”> 

110 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html (displayed in new 

window). 

<div class=”col-md-12 rowfix” id=”zoom_content” style=”font-size: 12px;”> 

404 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on line: 

405 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html (displayed in new 

window). 

<a href=”http://www.flickr.com/photos/109479366@N07/” target=”_blank”> 

992 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  See matching tag on 

line: 1009 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels (displayed in new window). 

<button type=”button” class=”close rso_close”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone jest użycie spacji w segmencie ścieżki. 

Od linii 557, kolumna 7; do linii 557, kolumna 69 

->↩↩      <a href=”doc/Zbigniew Starzec - życiorys.docx” target=”_blank”>Życior 
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26 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html (displayed in new 

window). 

<form method=”post” action=”./index.aspx?page=wojewoda” id=”form2”> 

408 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on line: 

409 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html (displayed in new 

window). 

<a href=”https://www.youtube.com/user/MalopolskiUrzadWojew” target=”_blank”> 

493 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html (displayed in new window). 

<table style=”border-width:0;”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone jest użycie spacji w segmencie ścieżki. 

Od linii 513, kolumna 17; do linii 513, kolumna 114 

<a href=”doc/WI-IV.747.2.7.2018 Obwieszczenie o wszczeciu SKAWINA Zachodnia.docx” 

target=”_blank”>(pobie 

Niepoprawna wartość atrybutu border. rak jednostki miary. Od linii 845, kolumna 48; do linii 845, 

kolumna 147 

zone.pl/”><img src=”images/kdz.baner_.03.750x100-1.png” alt=”Spotkanie informacyjne” width=”750” 

border=”1” />↩ </a> Zbłąkany tag zamykający ‚strong’. 

Od linii 948, kolumna 204; do linii 948, kolumna 212 

w Krakowie</strong>↩↩↩    

Zbłąkany tag zamykający ‚strong’. 

Od linii 1150, kolumna 1; do linii 1150, kolumna 9 
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2018 r.↩↩</strong>       

Niedozwolone jest użycie spacji w segmencie ścieżki. 

Od linii 1220, kolumna 17; do linii 1220, kolumna 83 

<a href=”doc/załącznik WI-XI.7840.1.157.2018.docx” target=”_blank”>(pobie  

Brak otwierającego tagu ‚p’, choć występuje zamykający. 

Od linii 1431, kolumna 25; do linii 1431, kolumna 28 

</p>↩      

Element ‚br’ nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ‚ul’ w tym kontekście 

Od linii 1974, kolumna 21; do linii 1974, kolumna 26 

<br />↩      

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

26 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html (displayed in new 

window). 

<form method=”post” action=”./default.aspx?page=komunikaty” id=”form2”> 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

(displayed in new window). 

<a id=”contrast” title=”wersja kontrastowa”> 

Brak otwierającego tagu ‚p’, choć występuje zamykający. 

Od linii 1431, kolumna 25; do linii 1431, kolumna 28 

</p>↩      

Element ‚p’ jest niedozwolony jako element potmny tagu ‚ul’ w tym kontekście() Od linii 1695, 

kolumna 13; do linii 1695, kolumna 16 

</p>↩      

110 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 
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informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html (displayed in new 

window). 

<div class=”col-md-12 rowfix” id=”zoom_content” style=”font-size: 12px;”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 
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względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

 

95. Mazowiecki Inspektor Farmaceutyczny 

 Adres strony głównej:         http://www.wiif.waw.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wiif.waw.pl/ 

podstrona II: http://wif.waw.pl/kontakt/ 

podstrona III: http://wif.waw.pl/komunikaty/ 

podstrona IV: http://wif.waw.pl/struktura-organizacyjna/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

http://wif.waw.pl/struktura-organizacyjna/
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu media w tagu link - użycie przestarzałej metody screen, projection. 

Od linii 61, kolumna 4; do linii 61, kolumna 149 

om -->↩<link rel=”stylesheet” href=”http://wif.waw.pl/wp-content/plugins/easy-columns/css/easy-

columns.css” type=”text/css” media=”screen, projection” />↩<s  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 350, kolumna 1; do linii 350, kolumna 84 

v></div>↩↩<img src=”http://wif.waw.pl/wp-content/uploads/2015/04/3_zdjecia.png” 

usemap=”#Map”>↩<map  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a class=”fontResizer_minus” title=”Zmniejszenie czcionki” style=”font-size: 0.7em;”> 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”,  

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a class=”fontResizer_reset” title=”Domyślne rozmiary”> 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a class=”fontResizer_add” title=”Powiększenie czcionki” style=”font-size: 1.2em;”> 

137 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 
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<input style=”font-size: 13px;” type=”text” name=”s” data-default=”Szukaj na stronie” class=”text alignleft 

clearField suggestTerms” value=”” /> 

350 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://wif.waw.pl/wp-content/uploads/2015/04/3_zdjecia.png” usemap=”#Map”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu media w tagu link - użycie przestarzałej metody screen, projection. 

Od linii 65, kolumna 4; do linii 65, kolumna 149 

om -->↩<link rel=”stylesheet” href=”http://wif.waw.pl/wp-content/plugins/easy-columns/css/easy-

columns.css” type=”text/css” media=”screen, projection” />↩<s Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu 

div w tym miejscu. Od linii 112, kolumna 7; do linii 112, kolumna 157 

w”>↩<div style=”float: left; background: url(http://wif.waw.pl/d.png); width: 16px; height: 16px; margin: 

5px;” title=”wersja zwykła” alt=”wersja zwykła”></div> Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu div w 

tym miejscu. Od linii 116, kolumna 7; do linii 116, kolumna 167 

w”>↩<div style=”float: left; background: url(http://wif.waw.pl/k.png); width: 16px; height: 16px; margin: 

5px;” title=”wersja kontrastowa” alt=”wersja kontrastowa”></div> 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 278, kolumna 413; do linii 278, kolumna 428 

</a></div><p align=”left”><stron 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a class=”fontResizer_minus” title=”Zmniejszenie czcionki” style=”font-size: 0.7em;”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 
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dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

96. Mazowiecki Inspektor Inspekcji Handlowej 

 Adres strony głównej:         http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1 

podstrona II: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=4 

podstrona III: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131&id2=119 

podstrona IV: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 2, kolumna 121 

↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

W atrybucie content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Od linii 5, kolumna 1; do linii 5, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” />↩<meta 

Niepoprawna wartość bookmark icon atrybutu rel w tagu link. Od linii 13, kolumna 1; do linii 13, 

kolumna 67 

icon” />↩<link href=”http://www.wiih.org.pl/smod.ico” rel=”bookmark icon” /> 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 65, kolumna 1; do linii 65, kolumna 6 

główna”>↩</div>↩<div 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 92, kolumna 1; do linii 92, kolumna 15 

id=”aaa”>↩<font size=”2”>&nbsp; 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. 

Od linii 98, kolumna 1; do linii 98, kolumna 98 

</u>↩</a>↩<a class=”aa” href=”index.php?asize=aa” alt=”&#346;rednia czcionka” title=”&#346;rednia 

czcionka”>↩A↩</a 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. 

Od linii 101, kolumna 1; do linii 101, kolumna 84 

„>↩A↩</a>↩<a class=”aaa” href=”index.php?asize=aaa” alt=”Duża czcionka” title=”Duża 

czcionka”>↩A↩</a 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 149, kolumna 1; do linii 149, kolumna 8 

:<br></p>↩<center>↩<form 
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Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 150, kolumna 1; do linii 150, kolumna 30 

↩<center>↩<form action=”” method=”post”>↩<tabl Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego atrybutu 

align. 

Od linii 151, kolumna 8; do linii 152, kolumna 49 

„>↩<table>↩<tr style=”vertical-align: middle;align:center;”>↩ <td Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego 

atrybutu align. 

Od linii 152, kolumna 50; do linii 153, kolumna 67 

:center;”>↩ <td style=”vertical-align: middle;align:center;font-size:1.0em;”></td>↩  

Występuje zamykający element td w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od linii 158, 

kolumna 164; do linii 158, kolumna 168 

skrybuj”/></td>↩</tr> Niezamknięty element center. 

Od linii 158, kolumna 52; do linii 158, kolumna 59 

:center;”><center><input 

Niezamknięty element center. 

Od linii 149, kolumna 1; do linii 149, kolumna 8 

:<br></p>↩<center>↩<form 

Atrybut height nie jest dozwolony w tagu table w tym miejscu. 

Od linii 166, kolumna 1; do linii 166, kolumna 62 

<h1></h1>↩<table border=”0” width=”760” height=”845” cellpadding: 0px; >  

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 166, kolumna 1; do linii 166, kolumna 62 

<h1></h1>↩<table border=”0” width=”760” height=”845” cellpadding: 0px; >  

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. Od linii 264, kolumna 2; do linii 264, kolumna 

101 

s=”arr”>↩ <a alt=”zobacz więcej” title=”zobacz więcej” class=”more” href=”?id=4&amp;zoom=444” 

title=”&raquo;”><span>  

Błąd w obrębie CSS - nieprawidłowa definicja text-align: top. Od linii 282, kolumna 6; do linii 283, 

kolumna 88 
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div>↩</td>↩<td style=”min-width: 165px;vertical-align: top; text-align: top; background: #e5e5e5;”>↩<p 

al 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form name=”szukaj” action=”index.php” method=”post”> 

[WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”szukaj” value=”szukaj ...” onblur=”if(this.value==’’) this. 

value=’szukaj ...’;” onfocus=”if(this.value==’szukaj ...’) this.value=’’;” />  

166 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<table border=”0” width=”760” height=”845” cellpadding: 0px;> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 2, kolumna 121 

↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 
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W atrybucie content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Od linii 5, kolumna 1; do linii 5, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” />↩<meta 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wiih.org.pl/layout/ih/css/style.css 

363   

#menu a   

Właściwość font-color nie istnieje 

Arkusz CSS: http://www.wiih.org.pl/modules/news/style.css 

Pliku nie znaleziono: http://www.wiih.org.pl/modules/news/style.css 

Arkusz CSS: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1 

152 

Właściwość align nie istnieje 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 
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wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

97. Mazowiecki Inspektor Jakości Handlowej 

 Adres strony głównej:         http://wijhars.org.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://wijhars.org.pl/ 

podstrona II: http://wijhars.org.pl/?page_id=95 

podstrona III: http://wijhars.org.pl/?page_id=84 

podstrona IV: http://wijhars.org.pl/?page_id=208 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

http://wijhars.org.pl/?page_id=208
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element script pomiędzy tagami head i body. 

Od linii 63, kolumna 1; do linii 63, kolumna 82 

↩</head>↩↩<script type=”text/javascript” src=”https://code.jquery.com/jquery-1.12.1.min.js”></scri 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

248 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] User interface controls should have a label or an accessible 

name: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”s” data-default=”Znajdź na stronie” class=”text alignleft clearField 

suggestTerms” value=”” /> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img style=”padding: 30px 0 0 0;” src=”logo.png”/> 

528 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h2 class=”title”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element script pomiędzy tagami head i body. 

Od linii 68, kolumna 1; do linii 68, kolumna 82 

↩</head>↩↩<script type=”text/javascript” src=”https://code.jquery.com/jquery-1.12.1.min.js”></scri 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

1.3 PODSTRONA III 
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1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Element script pomiędzy tagami head i body. 

Od linii 68, kolumna 1; do linii 68, kolumna 82 

↩</head>↩↩<script type=”text/javascript” src=”https://code.jquery.com/jquery-1.12.1.min.js”></scri 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.min.css?ver=5.0.3 

1 

.wp-block-column  

.break-word nie jest wartością word-break 

1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content .break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-content/themes/mystique/css/core. 

css?ver=3.3.2 

292  

pre 

Niepoprawny numer : white-space 0 nie jest wartością white-space 440  

#logo a 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1398 

.hentry .post-tags a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 



 

523 
 

1416 

.hentry .post-tags a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1443 

.hentry .comments:hover 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1527 

.comment .comment-head 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1599 

.comment .vote 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1627 

.comment .vote.up 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1642 

.comment .vote.down 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1696 h5.title 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1982  

#footer Błąd parsowania  

/8background: #ddd 

1982  

#footer  

Błąd parsowania  

*/ 

2347 

.controls > a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

2378 
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.controls a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

3032 

.more-link 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.min.css?ver=5.0.3 

1 

.wp-block-column  

.break-word nie jest wartością word-break 

1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content .break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-content/themes/mystique/css/core. 

css?ver=3.3.2 

292  

pre 

Niepoprawny numer : white-space 0 nie jest wartością white-space 440  

#logo a 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1398 

.hentry .post-tags a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1416 

.hentry .post-tags a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1443 

.hentry .comments:hover 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1527 

.comment .comment-head 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1599 
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.comment .vote 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1627 

.comment .vote.up 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1642 

.comment .vote.down 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1696 h5.title 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1982  

#footer Błąd parsowania  

/8background: #ddd 

1982  

#footer  

Błąd parsowania  

*/ 

2347 

.controls > a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

2378 

.controls a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

3032 

.more-link 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.min.css?ver=5.0.3 

1 
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.wp-block-column  

.break-word nie jest wartością word-break 

1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content .break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-content/themes/mystique/css/core. 

css?ver=3.3.2 

292  

pre 

Niepoprawny numer : white-space 0 nie jest wartością white-space 440  

#logo a 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1398 

.hentry .post-tags a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1416 

.hentry .post-tags a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1443 

.hentry .comments:hover 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1527 

.comment .comment-head 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1599 

.comment .vote 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1627 

.comment .vote.up 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1642 

.comment .vote.down 
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1696  

h5.title 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1982  

#footer  

Błąd parsowania 

 /8background: #ddd 

1982  

#footer  

Błąd parsowania  

*/ 

2347 

.controls > a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

2378 

.controls a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

3032 

.more-link 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.min.css?ver=5.0.3 

1 

.wp-block-column  

.break-word nie jest wartością word-break 

1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content .break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: http://wijhars.org.pl/wp-content/themes/mystique/css/core. 
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css?ver=3.3.2 

292  

pre  

Niepoprawny numer : white-space 0 nie jest wartością white-space 

440  

#logo a  

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1398 

.hentry .post-tags a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1416 

.hentry .post-tags a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1443 

.hentry .comments:hover 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1527 

.comment .comment-head 

Niepoprawny numer : text-shadow Wartości negatywne -1px są niedozwolone 1599 

.comment .vote 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1627 

.comment .vote.up 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1642 

.comment .vote.down 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1696 h5.title 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

1982  

#footer Błąd parsowania  
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/8background: #ddd 

1982  

#footer  

Błąd parsowania  

*/ 

2347 

.controls > a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

2378 

.controls a:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

3032 

.more-link 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Wyszukiwarka 

ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 
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Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

98. Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 Adres strony głównej:         https://www.maz.winb.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.maz.winb.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.maz.winb.gov.pl/267,aktualnosci-wojewodzkiinspektorat-nadzoru-budowlanego-

w-warszawie  
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podstrona III: https://www.maz.winb.gov.pl/243,zalatwianie-spraw-wojewodzkiinspektorat-nadzoru-

budowlanego-w-warszawie 

podstrona IV: https://www.maz.winb.gov.pl/228,kontakt-wojewodzkiinspektorat-nadzoru-budowlanego-w-

warszawie 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. Od linii 1, kolumna 1; 

do linii 1, kolumna 90 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” „http://www.w3.org/TR/html4/strict. 

dtd”>↩<HTML 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

124 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 128 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

https://www.maz.winb.gov.pl/243,zalatwianie-spraw-wojewodzkiinspektorat-nadzoru-budowlanego-w-warszawie
https://www.maz.winb.gov.pl/243,zalatwianie-spraw-wojewodzkiinspektorat-nadzoru-budowlanego-w-warszawie
https://www.maz.winb.gov.pl/228,kontakt-wojewodzkiinspektorat-nadzoru-budowlanego-w-warszawie
https://www.maz.winb.gov.pl/228,kontakt-wojewodzkiinspektorat-nadzoru-budowlanego-w-warszawie
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tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”searchInput” class=”hide”> 

128 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 124 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button id=”searchSubmit” type=”submit” value=”szukaj”> 

374 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 377 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a class=”external_blank” href=”./235,epuap”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 
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3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

ARIA tabindex 

3.2.2 Błędy 

Brak błędów. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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99. Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska 

 Adres strony głównej:         https://www.wios.warszawa.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.wios.warszawa.pl/ 

podstrona II: https://www.wios.warszawa.pl/pl/o-inspektoracie 

podstrona III: https://www.wios.warszawa.pl/pl/o-inspektoracie/kontakt-znami/1530,Kontakt-z-nami.html 

podstrona IV: https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/ aktualności 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość clearbox[g1] atrybutu rel w tagu a. Od linii 226, kolumna 57; do linii 226, 

kolumna 180 
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g_wraper”><a href=”/dokumenty/zalaczniki/1/1-3876.gif” title=”Zmiany organizacyjne w Inspekcji 

Ochrony Środowiska” rel=”clearbox[g1]”><img s 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu  

W3C 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

211 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”,  

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”treść strony” name=”wtxt” id=”wtxt”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 228, kolumna 1; do linii 228, kolumna 51 

ong></p>↩↩<table border=”0” cellpadding=”4” cellspacing=”10”>↩<tbo 

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 228, kolumna 1; do linii 228, kolumna 51 

ong></p>↩↩<table border=”0” cellpadding=”4” cellspacing=”10”>↩<tbo 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 228, kolumna 1; do linii 228, kolumna 51 

ong></p>↩↩<table border=”0” cellpadding=”4” cellspacing=”10”>↩<tbo 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 283, kolumna 1; do linii 283, kolumna 50 

ong></p>↩↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”5”>↩<tbo 
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1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

213 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”,  

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”treść strony” name=”wtxt” id=”wtxt”> 

224 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

283 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”5”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.wios.warszawa.pl/dokumenty/szablony/ dynamic/1/1-24.css 

104  Błąd parsowania } /* TRESC */ ,#txt,.txt {font-size:1.1em; line-height:1.2em; font-

weight:normal;color:#010101; text-align:left; padding:0; margin:0; position:relative;} 

645 #schowek .schowek-content 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to top 

679 #schowek .schowek-options 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinno być to right, 

not right ) 

791    Niznany pseudo-element lub pseudo-class :readonly 
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c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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100. Mazowiecki Inspektor Transportu Drogowego 

 Adres strony głównej:         https://mazowsze.witd.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I:  https://mazowsze.witd.gov.pl/ 

podstrona II: https://mazowsze.witd.gov.pl/o-nas/ 

podstrona III: https://mazowsze.witd.gov.pl/aktualnosci/ 

podstrona IV: https://mazowsze.witd.gov.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 128, kolumna 4; do linii 128, kolumna 97 

https://mazowsze.witd.gov.pl/kontakt/
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eft”>↩↩<img src=”http://mazowsze.witd.gov.pl/wp-content/themes/witd/images/point. png” 

class=”point”/><h3>Ak 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 162, kolumna 130; do linii 162, 

kolumna 133 

Atrybut ID nie może zawierać spacji. 

Od linii 467, kolumna 3; do linii 467, kolumna 71 

ight”>↩↩<div id=”secondary sidebar” class=”widget-area” role=”complementary”>↩<div 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 517, kolumna 1; do linii 517, kolumna 67 

#main -->↩<img src=”/wp-content/themes/witd/images/footer.jpg” class=”foot”/>↩<foo Element h5 nie 

jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 530, kolumna 2; do linii 530, kolumna 5 

=”left”>↩<h5>WITD</ 

Zbłąkany tag zamykający font. 

Od linii 531, kolumna 61; do linii 531, kolumna 67 

ank”>GITD </font></a></ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 128 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://mazowsze.witd.gov.pl/wp-content/themes/witd/images/point.png” class=”point”/> 

1.2 PODSTRONA II 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 142, kolumna 1121; do linii 142, kolumna 1125 

rodowiska.</br></br>< 

Zbłąkany tag zamykający font. 

Od linii 229, kolumna 61; do linii 229, kolumna 67 
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ank”>GITD </font></a></ 

Element h5 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście. Od linii 251, 

kolumna 2; do linii 251, kolumna 5 

right2”>↩<h5>Urzędy 

Element h5 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście. Od linii 263, 

kolumna 3; do linii 263, kolumna 6 

>↩<ul>↩<h5>WITD R 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://mazowsze.witd.gov.pl/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: http://mazowsze.witd.gov.pl/wp-

content/plugins/lightboxplus/css/shadowed/colorbox.min.css?ver=2.7.2 

Linia 1 

.cboxIE6 #cboxTopLeft, .cboxIE6 #cboxTopCenter, .cboxIE6 #cboxTopRight, .cboxIE6 

#cboxBottomLeft, .cboxIE6 #cboxBottomCenter, .cboxIE6 #cboxBottomRight, .cboxIE6  

#cboxMiddleLeft, .cboxIE6 #cboxMiddleRight Błąd parsowania  

this.src = this.src ? this.src:this.currentStyle.backgroundImage.split(‚”’)[1],this. style.background = 

„none”,this.style.filter = „progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha- 

ImageLoader(src=”+this.src+”, sizingMethod=’scale’)”) 

2.4 PODSTRONA IV Arkusz CSS:  

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: https://mazowsze.witd.gov.pl/wp-

content/plugins/lightboxplus/css/shadowed/colorbox.min.css?ver=2.7.2 

Linia 1 
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.cboxIE6 #cboxTopLeft, .cboxIE6 #cboxTopCenter, .cboxIE6 #cboxTopRight, .cboxIE6 

#cboxBottomLeft, .cboxIE6 #cboxBottomCenter, .cboxIE6 #cboxBottomRight, .cboxIE6  

#cboxMiddleLeft, .cboxIE6 #cboxMiddleRight Błąd parsowania  

this.src = this.src ? this.src:this.currentStyle.backgroundImage.split(‚”’)[1],this. style.background = 

„none”,this.style.filter = „progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha- 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 
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pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

101. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 

 Adres strony głównej:         https://www.straz.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.straz.pl/aktualnosci  

podstrona II: https://www.straz.pl/kontakt-18  

podstrona III: https://www.straz.pl/aktualnosci 

podstrona IV: https://www.straz.pl/badz-bezpieczny/numer-alarmowy-998 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

https://www.straz.pl/badz-bezpieczny/numer-alarmowy-998
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

PODSTRONA I 

Niepoprawny numer : margin-top Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz 

wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 30 1  

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

102. Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie 

 Adres strony głównej:         http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/kontakt-1/daneteleadresowe/1687,Dane-

teleadresowe.html 

podstrona III: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/prewencja/danekontaktowe/85,Dane-

kontaktowe.html 

podstrona IV: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/ aktualności 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/prewencja/danekontaktowe/85,Dane-kontaktowe.html
http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/prewencja/danekontaktowe/85,Dane-kontaktowe.html
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imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

104 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 

106 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”,  

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 
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<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/271/mini/271-57045_mo1.jpg” title=”Uwaga! Przedłużamy termin 

konkursu z okazji 100-lecia Policji Państwowej” srcset=”/dokumenty/zalaczniki/271/mini/271-

57045_mo1.jpg” alt=”” /> 

900 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii:  

904 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/ra/dzialania-policji/aktualnosci/28879,Poszukiwany-mial-ponad-200-gramow-amfetaminy.html” 

class=”link2”> 

56 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 545 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”fb-root”> 

104 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 

106 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

510 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

545 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 56 
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Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”fb-root”> 

104 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 

106 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Unordered list 

Definition/description list 

Ramka iframe 

Element <header> 

Navigation 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 
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3.1.2 Błędy 

Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną przedstawione 

użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste 

łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

 

PODSTRONA II 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 
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większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

103. Mazowiecki Konserwator Zabytków 

 Adres strony głównej:         https://mwkz.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://mwkz.pl/ 

podstrona II: https://mwkz.pl/konserwator-zabytkow 

podstrona III: https://mwkz.pl/kontakt 

podstrona IV: https://mwkz.pl/formularze-i-wnioski 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

https://mwkz.pl/formularze-i-wnioski
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imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

118 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 125  

140 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

                              <div id=”thumbs_news”> 

E860 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

                    <img style=”margin-top: 7px; alt=”kobidz_g” src=”/images/polecane/v2/kobidz_g.png” /> 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

155 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających  
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dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

                            <img src=”/cache/thumbnails/images/2017.03.22/1/1-150x100.JPG” height=”100” 

width=”150” style=”” /> 

187 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

    [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

                          <table border=”1”> 

190 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 193 196 

255 399 570 713 884 943 1117 1624 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

                                <td id=”td_col” style=”height: 13px;” colspan=”3” bgcolor=”#50b4e7”> 

772 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

                                          <td width=”522”> 

817 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F49.html 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 
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2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://mwkz.pl/ 

218    Błąd parsowania alt= 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://mwkz.pl/konserwator-zabytkow 

233    Błąd parsowania alt= 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: https://mwkz.pl/templates/kontakty_2/css/light.css 

1  #td_col  

Właściwość backgorund-color nie istnieje, należy w jej miejsce użyć background-color : #50b4e7 

Arkusz CSS: https://mwkz.pl/kontakt 

1835   Błąd parsowania alt= 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

104. Mazowiecki Kurator Oświaty 

 Adres strony głównej:         http://www.kuratorium.waw.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.kuratorium.waw.pl/ 

podstrona II: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnikklienta/5405,Przydatne-linki.html  

podstrona III: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/8105,Kuratorium.html 

podstrona IV: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/ kontakt/8102,Kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 59, kolumna 3; do linii 59, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

78 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h2 id=”header-logo-opis”> 

149 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”,  

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”treść strony” name=”wtxt” id=”wtxt”> 
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 59, kolumna 3; do linii 59, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

401 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 59, kolumna 3; do linii 59, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

185 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h2> 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 
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Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

275 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe class=”iframe” height=”300” 

src=”https://maps.google.pl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;q=Aleje+Jerozo

limskie+32+00-

024+Warszawa&amp;aq=&amp;sll=52.231397,21.018095&amp;sspn=0.010422,0.027874&amp;ie=UTF8

&amp;hq=&amp;hnear=Aleje+Jerozolimskie+32,+00-

001+Warszawa&amp;t=m&amp;ll=52.231611,21.016996&amp;spn=0.003943,0.014462&amp;z=16&amp;i

wloc=A&amp;output=embed” title=”mapa dojazdu do naszej siedziby w Warszawie” width=”400”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.kuratorium.waw.pl/img/forum/forum.css 

.forum a.button:link, .forum a.button:visited 

Niepoprawny numer : text-shadow Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Arkusz CSS: 

http://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/szablony/ dynamic/1/1-582.css 

#table-listing2 table, table.table-listing2 

Niepoprawny numer : border Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary.  

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 1 

#table-listing2 table caption, table.table-listing2 caption 

Niepoprawny numer : border Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary.  

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 1 

1436 #table-listing2 table tr th, table.table-listing2 tr th 

Niepoprawny numer : border Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary.  

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 1 

1438 #table-listing2 table tr td, table.table-listing2 tr td 

Niepoprawny numer : border Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary.  
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Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 1 

1442   Niznany pseudo-element lub pseudo-class :center 

1442 text-align  Błąd parsowania center; 

1442   Niznany pseudo-element lub pseudo-class :middle 

1442 vertical-align  Błąd parsowania middle; 

2.4 PODSTRONA IV Arkusz CSS:  

.forum a.button:link, .forum a.button:visited 

Niepoprawny numer : text-shadow Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Arkusz CSS: 

http://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/szablony/ dynamic/1/1-582.css 

#table-listing2 table, table.table-listing2 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

105. Mazowiecki Lekarz Weterynarii 

 Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.wiw.mazowsze.pl/ 

podstrona II: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/kontakt 

podstrona III: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/2011-09-20-09-41-20 

podstrona IV: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/mapa-strony 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/mapa-strony
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 
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1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 99, kolumna 44; do linii 99, kolumna 

47 

bsp;<hr /></p>↩<p st 

Element hr nie jest dozwolony jako element potomny w tagu h4 w tym kontekście. Od linii 103, kolumna 

33; do linii 103, kolumna 38 

center;”><hr /></h4>↩ 

Taka właściwość jak mso-fareast-font-family nie istnieje. 

Od linii 218, kolumna 115; do linii 218, kolumna 334 

=”_blank”><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‚Times New Roman’,serif; mso- 

-fareast-font-family: Calib…e-font: minor-latin; mso-ansi-language: PL; mso-fareast- 

-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;”>Pismo  

Taka właściwość jak mso-fareast-theme-font nie istnieje. 

Od linii 218, kolumna 115; do linii 218, kolumna 334 

=”_blank”><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‚Times New Roman’,serif; mso- 

-fareast-font-family: Calib…e-font: minor-latin; mso-ansi-language: PL; mso-fareast- 

-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;”>Pismo 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 288, kolumna 5; do linii 289, kolumna 63 

</tr>↩<tr>↩<td style=”text-align: center;” valign=”middle” align=”center”>↩<p><a 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

103 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 



 

561 
 

<h4 style=”text-align: center;”> 

218 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 219 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/images/aktualnosci/gus/gus_waw-or_0741_5_2016.pdf” target=”_blank”> 

277 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3 class=”art-button” style=”text-align: center;”> 

283 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”bezramek” style=”width: 100%;” border=”0” align=”center”> 

 

 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/2011-09-20-09-41-20 

218 

Właściwość mso-fareast-font-family nie istnieje 218 

Właściwość mso-fareast-theme-font nie istnieje 

218 
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Właściwość mso-ansi-language nie istnieje 

218 

Właściwość mso-fareast-language nie istnieje 

218 

Właściwość mso-bidi-language nie istnieje 

232 

Właściwość mso-fareast-language nie istnieje 

232 

Właściwość mso-no-proof nie istnieje 

233 

Właściwość mso-list nie istnieje 

233 

Właściwość mso-bidi-font-family nie istnieje 

233 

Właściwość mso-bidi-theme-font nie istnieje 

233 

Właściwość mso-list nie istnieje 

233 

Właściwość mso-spacerun nie istnieje 

234 

Właściwość mso-list nie istnieje 

234 

Właściwość mso-bidi-font-family nie istnieje 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

106. Mazowiecki Państwowy Inspektor Sanitarny 

 

 Adres strony głównej:         http://wsse.waw.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I:  http://wsse.waw.pl/ 

podstrona II: http://wsse.waw.pl/kontakt 

podstrona III: http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/zamowieniapubliczne 

podstrona IV: http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 



 

565 
 

Nagłówek poziomu 4 

Nagłówek poziomu 5 

Unordered list 

Element <header> 

Navigation 

Element <footer> 

ARIA 

ARIA tabindex 

Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy musi być 

przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość tekstową 

w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

107. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

 

 Adres strony głównej:         https://www.mazowieckie.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.mazowieckie.pl/ 

podstrona II: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci 

podstrona III: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta 

podstrona IV: https://www.mazowieckie.pl/pl/kontakt/269,Kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mazowieckie.pl/pl/kontakt/269,Kontakt.html
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 100 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 102 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

 <label for=”szukaj”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 100 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 102 
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

 <label for=”szukaj”> 

Linia 574 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html  

 <iframe 

src=”//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMazowiec

ki.Urzad.Wojewodzki.w.Warszawie&amp;width=510&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&am

p;stream=false&amp;header=true&amp;height=285” style=”margin-

top:20px;border:none;width:510px;height:285px;overflow:hidden”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 34 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

 font-size:9pt!important; 

 Linia 34 [WCAG2 2.4.7 (AA)] Nie należy usuwać wskazania fokusa klawiatury: 

Wyłączenie wskazania fokusa klawiatury często uniemożliwia orientację, który element na stronie jest w 

danym momencie zaznaczony. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F78.html  

 outline:0; 

Linia 100 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Występuje także 

w linii: 102 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels  

 <label for=”szukaj”> 

Linia 389 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 
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Należy zadbać o odpowiednią zawartość wszystkich nagłówków, które służą m.in. do nawigacji w ramach 

danej podstrony.Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ bypass-

blocks.html  

 <h3> 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

 <table class=”ogolny” style=”width:100%”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek 1 poziomu 

Nagłówek 2 poziomu 

Nagłówek 3 poziomu 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

3.1.2 Błędy 

•  Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną 

przedstawione użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. 

Usuń puste łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

108. Ministerstwo Cyfryzacji 

 Adres strony głównej:         https://www.gov.pl/web/cyfryzacja 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona 1: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja  

podstrona 2: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/o-ministerstwie  
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podstrona 3: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aktualnosci  

podstrona 4: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. 

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”>↩  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 430, kolumny 9; do linii 430, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element ul. 

Od linii 359, kolumny 9; do linii 359, kolumny 73 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kontakt
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>↩ <ul class=”main_menu” aria-label=”Strony witryny” role=”menubar”>↩ ↩  

Niezamknięty element nav. 

Od linii 357, kolumny 1; do linii 357, kolumny 41 

-column”>↩ <nav class=”row align-top main-menu-row”>↩ < 

Zbłąkany znacznik zamykający nav. 

Od linii 443, kolumny 1; do linii 443, kolumny 6 

</div>↩ </nav>  

Niepoprawny format 07-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 848, 

kolumny 2472; do linii 848, kolumny 2523 

zportem”> <time datetime=”07-01-2019” aria-label=”07-01-2019”> <span 

Niepoprawny format 02-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 848, 

kolumny 3195; do linii 848, kolumny 3246 

nternet”> <time datetime=”02-01-2019” aria-label=”02-01-2019”> <span 

Zbłąkany tag końcowy div. 

Od linii 848, kolumny 38719; do linii 848, kolumny 38724 

ion> </div> <div class 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być 

brakujące lub puste: 

Podczas korzystania z <img>, ważne jest, aby puste „Alt” atrybut dla obrazów, które nie mają treści, ale 

„tytuł”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” atrybuty powinny być brakujące lub puste. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ 

id=468239&amp;t=1546249124960” title=”Przejdź do Ministerstwo Cyfryzacji”> 

823 E903 [WCAG2 1.3.1 (A)] Skojarz tagi <label> z formantami formularza za pomocą atrybutu 

„for”: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label class=”strong”> 

Zbłąkany znacznik zamykający input. 

Od linii 1649, kolumny 36; do linii 1649, kolumny 43 
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„WYŚLIJ”/></input> </div Zbłąkany tag końcowy div. 

Od linii 1649, kolumny 9389; do linii 1649, kolumny 9394 

section> </div> <div c 

1491 E908 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego samego tekstu 

wyświetlanego na widocznej etykiecie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/label-in-name.html oraz  https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/  

<input class=”form-control contact-form-input” type=”email” name=”_ContactForm_ 

INSTANCE_bQBcXAvPZksR_civilianMailAddress” id=”_ContactForm_INSTANCE_ 

bQBcXAvPZksR_civilianMailAddress” placeholder=”adres@domena” aria-required=”true” aria-

describedby=”messages-email” aria-label=”Wpisz adres email”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

Dokument ten jest poprawnie napisanym arkuszem CSS wersja 3 + SVG ! 

 

c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) 

w kodzie źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 
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Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2  Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

Walidator WAVE nie wskazał błędu kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

 

109. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 Adres strony głównej:         https://www.gov.pl/web/nauka 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  
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podstrona I: https://www.gov.pl/web/nauka 

podstrona II: https://www.gov.pl/web/nauka/co-robimy 

podstrona III: https://www.gov.pl/web/nauka/aktualnosci 

podstrona IV: https://www.gov.pl/web/nauka/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w artybucie border-width w ramach arkusza CSS; Błąd parsowania. 

W linii 314, kolumny 1062 

{ border-width:; border-style 

CSS: border-style: Błąd parsowania. 

W linii 314, kolumny 1078 

; border-style: } </style> <li 

https://www.gov.pl/web/nauka/kontakt
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Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście.  

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”>↩  

Występuje końcowy znacznik div, jednak nie wszystkie znaczniki w jego ramach zostały zamknięte. 

Od linii 430, kolumny 9; do linii 430, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element ul. 

Od linii 359, kolumny 9; do linii 359, kolumny 73 

>↩ <ul class=”main_menu” aria-label=”Strony witryny” role=”menubar”>↩↩  

Niezamknięty element header. 

Od linii 343, kolumny 949; do linii 343, kolumny 968 

wrapper”> <header id=”header”> <div  

Zbłąkane zamknięcie znacznika header. 

Od linii 447, kolumny 5; do linii 447, kolumny 13 

/div>↩ </header>↩↩↩  

Zła wartość 18-01-2019 dla atrybutu DateTime elementu czas: zapis nie spełnia wymagań formatu 

Time-DateTime. 

Od linii 884, kolumny 2208; do linii 884, kolumny 2259 

polskie”> <time datetime=”18-01-2019” aria-label=”18-01-2019”> <span 

Atrybut popularyzator nie jest dozwolony w elemencie img w tym miejscu. Od linii 884, kolumny 

10695; do linii 884, kolumny 10904 

pg 2x” /> <img class=”news-image” alt=”Na fioletowym tle szklane statuetki w formie czworokątów z 

napisem „pop… nauki”” src=”/imageformats/2018/05/16/7a61bd7e-0283-86ae-30de-

a39ecfb24829/panoramic/768x324.jpg”> </pic 

Zbłąkany tag końcowy div. 

Od linii 884, kolumny 31393; do linii 884, kolumny 31398 

section> </div> <div c 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 344 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 
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Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Arialabelledby” także były puste 

lub nie występowały.. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

Linia 859 [WCAG2 1.3.1 (A)] Skojarz znaczniki <label> z formantami formularza za pomocą 

atrybutu „for”: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label class=”strong”> 

1.2 PODSTRONA II 

Występuje końcowy znacznik div, jednak nie wszystkie znaczniki w jego ramach zostały zamknięte. 

Od linii 431, kolumny 5; do linii 431, kolumny 10 

/div>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element header. 

Od linii 343, kolumny 407; do linii 343, kolumny 426 

wrapper”> <header id=”header”> <div  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1. Arkusz CSS: https://www.gov.pl/web/nauka 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_cfMSmLogtek4_  

.portlet-content  

 Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_cfMSmLogtek4_  

.portlet-content  

 Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania  

  

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Walidator WAVE nie wskazał błędów kontrastu. 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

110. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

 Adres strony głównej:         https://www.mpit.gov.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.mpit.gov.pl  

podstrona II: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/  

podstrona III: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/czyste-powietrze/  

podstrona IV: https://www.mpit.gov.pl/strony/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpit.gov.pl/strony/kontakt/
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Występuje znacznik otwierający, ale element tego samego typu został już otwarty. Od linii 717, 

kolumny 249; do linii 717, kolumny 252 

idg.gov.pl<a/>↩ Infol 

Błąd z amknięciu znacznika. 

Od linii 717, kolumny 249; do linii 717, kolumny 252 

idg.gov.pl<a/>↩ Infol 

Występuje znacznik zamykający jednak nie wszystkie elementy w nim zawarte zostały zamknięte. 

Od linii 718, kolumny 76; do linii 718, kolumny 82 Niedokmnięty znacznik a. 

Od linii 717, kolumny 249; do linii 717, kolumny 252 

idg.gov.pl<a/>↩ Infol 

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 723, kolumny 13; do linii 723, kolumny 18 

</div>↩ ↩  
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Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 737, kolumny 9; do linii 737, kolumny 14 

>↩ </div> ↩ ↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

119 E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html font-size: 15px; 

369 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

376 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. w3.org/TR/WCAG21/#headings-

and-labels  

<input type=”submit” value=”Szukaj” class=”button prefix” id=”findButtonMain”>  

600 E868 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 613 E868 [WCAG2 

2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/analiza-i-ocena-polskiejgospodarki/” 

id=”Analizygospodarcze”> 

Występuje znacznik otwierający, ale element tego samego typu został już otwarty. Od linii 731, 

kolumny 249; do linii 731, kolumny 252 

idg.gov.pl<a/>↩ Infol 

Błąd zamknięcia znacznika a. 

Od linii 731, kolumny 249; do linii 731, kolumny 252 

idg.gov.pl<a/>↩ Infol 

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 737, kolumny 13; do linii 737, kolumny 18 

</div>↩ ↩  
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1.4 PODSTRONA IV 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

119E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użyj jednostek względnych, a nie bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych pomaga w prawidłowym odwzorowaniu strony w różnych 

rozdzielczościach i pozwala ludziom z trudnościami wzroku na „powiększenie” do stron, aby je odczytać. 

Zobacz więcej https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html (displayed in new 

window).   

            

477E872 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy podać mechanizm, który umożliwia użytkownikom jawnie żądania zmian kontekstu. Zamierzonym 

zastosowaniem przycisku Prześlij jest wygenerowanie żądania HTTP, które przesyła dane wprowadzane w 

formularzu, więc jest to właściwa kontrola, która będzie używana do zmiany kontekstu. Zobacz więcej 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html (displayed in new window).                

<form id=”help-form” method=”post”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

Brak błędów kontrastu. 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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111. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 Adres strony głównej:         https://www.gov.pl/web/rodzina 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.gov.pl/web/rodzina  

podstrona II: https://www.gov.pl/web/rodzina/kontakt-zalatw-sprawe 

podstrona III: https://www.gov.pl/web/rodzina/przyjecia-interesantow 

podstrona IV: https://www.gov.pl/web/rodzina/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd CSS w atrybucie border-width. Błąd parsowania. 

W linii 314, kolumny 1055 

https://www.gov.pl/web/rodzina/kontakt
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{ border-width:; border-style 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. 

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hide-for=”large”> Element div nie jest 

dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. Od linii 368, kolumny 13; do linii 

368, kolumny 132 

<div class=”top-bar top-bar-left absolute” id=”main-menu” data-animate=”fade-in fade-out” 

onclick=”onMenuClick(event);”>  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 430, kolumny 9; do linii 430, kolumny 14 

> </div> < 

Niezamknięty element ul. 

Od linii 359, kolumny 9; do linii 359, kolumny 73 

> <ul class=”main_menu” aria-label=”Strony witryny” role=”menubar”> Niedomknięte elementy przed 

zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 431, kolumny 5; do linii 431, kolumny 10 

/div> </div> < 

Niezamknięty element nav. 

Od linii 357, kolumny 1; do linii 357, kolumny 41 

-column”><nav class=”row align-top main-menu-row”> < Zbłąkany znacznik zamykający nav. 

Od linii 443, kolumny 1; do linii 443, kolumny 6 

</div></nav>  

Niedokmnięty znacznik header. 

Od linii 343, kolumny 949; do linii 343, kolumny 968 

wrapper”> <header id=”header”> <div Zbłąkany znacznik zamykający header. 

Od linii 447, kolumny 5; do linii 447, kolumny 13 

/div> </header>  

Niepoprawny format 10-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 884, 

kolumny 5811; do linii 884, kolumny 5862 

trzymac”> <time datetime=”10-01-2019” aria-label=”10-01-2019”> <span 
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Niepoprawny format 08-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 884, 

kolumny 6539; do linii 884, kolumny 6590 

rodziny”> <time datetime=”08-01-2019” aria-label=”08-01-2019”> <span 

Niepoprawny format 31-12-2018. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 884, 

kolumny 8643; do linii 884, kolumny 8694 

otwarty”> <time datetime=”31-12-2018” aria-label=”31-12-2018”> <span Niezidentyfikowane atrybuty. 

W linii 884, kolumny 9039 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Arialabelledby” także były puste 

lub nie występowały Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ 

id=1137804&amp;t=1547134693666” title=”Przejdź do Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej”> 

859 E868 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz ten sam tekst łącza jako „Alt” tekst obrazu w linku. Rozważ usunięcie 

tekstu „Alt” obrazu, w którym tekst łącza już zawiera kontekst obrazu. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

859 E903 [WCAG2 1.3.1 (A)] Brak skojarzenia tagów <label> z formantami formularza za pomocą 

atrybutu „for”: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label class=”strong”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.gov.pl/web/rodzina 

Linia 0: 
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#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_XBHQ9vbWvOLw_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania : 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_XBHQ9vbWvOLw_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_8QgrhmKt2GVS_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania : 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_8QgrhmKt2GVS_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

2.3 PODSTRONA III Nie znaleziono żadnych błędów. 

2.4 PODSTRONA IV 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

 

c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) w 

kodzie źródłowym 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  
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Element <main>  

Element <footer>  

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych.  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

Walidator WAVE nie wskazał błędu kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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112. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Adres strony głównej:         https://www.gov.pl/web/rolnictwo 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.gov.pl/web/rolnictwo 

podstrona II: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aktualnosci 

podstrona III: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szukaj?query=dostepnosc&page=1  

podstrona IV: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 
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Błąd CSS w atrybucie border-width. Błąd parsowania. 

W linii 314, kolumny 1082 

{ border-width:; border-style 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. 

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”>↩  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 430, kolumny 9; do linii 430, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element ul. 

Od linii 359, kolumny 9; do linii 359, kolumny 73 

>↩ <ul class=”main_menu” aria-label=”Strony witryny” role=”menubar”>↩ ↩  

Niezamknięty element nav. 

Od linii 357, kolumny 1; do linii 357, kolumny 41 

-column”>↩ <nav class=”row align-top main-menu-row”>↩ < Zbłąkany znacznik zamykający nav. 

Od linii 443, kolumny 1; do linii 443, kolumny 6 

</div>↩ </nav>  

Element style not allowed as child of element div in this context. Od linii 848, kolumny 324; do linii 848, 

kolumny 346 

p> </div> <style type=”text/css”>.niepo 

Niepoprawny format 09-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 886, 

kolumny 6876; do linii 886, kolumny 6927 

aitisem”> <time datetime=”09-01-2019” aria-label=”09-01-2019”> <span 

Niepoprawny format 09-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 886, 

kolumny 8354; do linii 886, kolumny 8405 

rukseli”> <time datetime=”09-01-2019” aria-label=”09-01-2019”> <span 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być 

brakujące lub puste: 
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Podczas korzystania z <img>, ważne jest, aby puste „Alt” atrybut dla obrazów, które nie mają treści, ale 

„tytuł”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” atrybuty powinny być brakujące lub puste. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ id=912091&amp;t=1547134691843” 

title=”Przejdź do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”> 

861 E903 [WCAG2 1.3.1 (A)] Associate <label> tags with form controls using the ‚for’ attribute: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label class=”strong”> 

1.2 PODSTRONA II 

.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być 

brakujące lub puste: 

Podczas korzystania z <img>, ważne jest, aby puste „Alt” atrybut dla obrazów, które nie mają treści, ale 

„tytuł”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” atrybuty powinny być brakujące lub puste. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ id=912091&amp;t=1547134691843” 

title=”Przejdź do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. Od linii 343, 

kolumny 4028; do linii 343, kolumny 4107 

menubar”> <div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”> <butt 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. Od linii 343, 

kolumny 4364; do linii 343, kolumny 4483 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.gov.pl/web/rolnictwo 

Linia 0: 
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#p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_ hZDnm9Uivj87_ 

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania : 

Linia 0: 

#p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_ hZDnm9Uivj87_ 

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

2.3 PODSTRONA III Nie znaleziono żadnych błędów. 

2.4 PODSTRONA IV 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

 

c)Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

Walidator WAVE nie wskazał błędu kontrastu. 

 

113. Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Adres strony głównej:         https://www.cba.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.msit.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci 

podstrona III: https://www.msit.gov.pl/pl/sport 

podstrona IV: https://www.msit.gov.pl/pl/kontakt/3798,Kontakt.html 

 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

https://www.msit.gov.pl/pl/kontakt/3798,Kontakt.html
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imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

79 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:   

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. See https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#headings-and-labels                           

<label for=”szukajg”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

79 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:   

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. See https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#headings-and-labels                           
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<label for=”szukajg”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

   

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 
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bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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114. Ministerstwo Sprawiedliwości 

 Adres strony głównej:         https://www.ms.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.ms.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/kierownictwo-ministerstwa-sprawiedliwosci/ 

podstrona III: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/ 

podstrona IV: https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/projekty-europejskie 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/projekty-europejskie
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63 E896 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”: 64 E896 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 

(A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”:  

129 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”searchin” class=”hide”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

63 E896 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”: 64 E896 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 

(A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”:  

129 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”searchin” class=”hide”> 

1120 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input type=”submit” value=”wyszukaj”> 

Występuje zamykający znacznik p, al ebrak jest jego otwarcia. 

Od linii 761, kolumny 1; do linii 761, kolumny 4 

#160;</p>↩ </p>↩ ↩ <ul 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

63 E896 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”: 64 E896 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 

(A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”:  
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129 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Występuje zamykający znacznik p, al ebrak jest jego otwarcia. 

Od linii 766, kolumny 1; do linii 766, kolumny 4 

#160;</p>↩ </p>↩ ↩ <ul 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

E896 [WCAG2 1.3.1/4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość „AccessKey”:  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 
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obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

115. Ministerstwo Środowiska 

 Adres strony głównej:         https://www.gov.pl/web/srodowisko 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.gov.pl/web/srodowisko  

podstrona II: https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze  

podstrona III: https://www.gov.pl/web/srodowisko/kontakt  

podstrona IV: https://www.gov.pl/web/srodowisko/biura-i-departamenty-1 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 
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Błąd CSS w atrybucie border-width. Błąd parsowania. 

W linii 314, kolumny 1065 

{ border-width:; border-style 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. 

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”>↩  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 445, kolumny 9; do linii 445, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element nav. 

Od linii 357, kolumny 1; do linii 357, kolumny 41 

-column”>↩ <nav class=”row align-top main-menu-row”>↩ < Zbłąkany znacznik zamykający nav. 

Od linii 458, kolumny 1; do linii 458, kolumny 6 

</div>↩ </nav>  

Niedokmnięty znacznik header. 

Od linii 343, kolumny 949; do linii 343, kolumny 968 

wrapper”> <header id=”header”> <div Zbłąkany znacznik zamykający header. 

Od linii 462, kolumny 5; do linii 462, kolumny 13 

/div>↩ </header>↩ ↩ ↩  

Niepoprawny format 09-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 901, 

kolumny 5844; do linii 901, kolumny 5895 

acowane”> <time datetime=”09-01-2019” aria-label=”09-01-2019”> <span 

Atrybut wspólny nie występuje w HTML. 

Od linii 901, kolumny 12846; do linii 901, kolumny 13010 

pg 2x” /> <img class=”news-image” alt=”Schemat „Wspólny system segregacji odpadów”” src=”/image-

formats/2019/01/03/d8c94461-2111-a891-50d4-81750d0c7124/  

 

 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być 

brakujące lub puste: 

Podczas korzystania z <img>, ważne jest, aby puste „Alt” atrybut dla obrazów, które nie mają treści, ale 

„tytuł”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” atrybuty powinny być brakujące lub puste. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ 

id=1379872&amp;t=1547134691778” title=”Przejdź do Ministerstwo Środowiska”> 

E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/FoVmJoaQ6j0” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-

media; 

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 445, kolumny 9; do linii 445, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.gov.pl/web/srodowisko 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_HDo0ZghfqcVY_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania : 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_HDo0ZghfqcVY_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_iNbAXbBeHoG5_  

.portlet-content  
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Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania : 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_iNbAXbBeHoG5_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania  

2.2 PODSTRONA II 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

 

 

c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) 

w kodzie źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2  Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 
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ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

Walidator WAVE nie wskazał błędu kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

116. Ministerstwo Zdrowia 

 Adres strony głównej:         https://www.gov.pl/web/zdrowie 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.gov.pl/web/zdrowie 

podstrona II: https://www.gov.pl/web/zdrowie/aktualnosci2  

podstrona III: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zloz-skarge-lub-wniosek 

podstrona IV: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/kontakt
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imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. 

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”>↩  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 430, kolumny 9; do linii 430, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element ul. 

Od linii 359, kolumny 9; do linii 359, kolumny 73 

>↩ <ul class=”main_menu” aria-label=”Strony witryny” role=”menubar”>↩ ↩ 

Niezamknięty element nav. 

Od linii 357, kolumny 1; do linii 357, kolumny 41 

-column”>↩ <nav class=”row align-top main-menu-row”>↩ < 

Zbłąkany znacznik zamykający nav. 
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Od linii 443, kolumny 1; do linii 443, kolumny 6 

</div>↩ </nav>  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 446, kolumny 9; do linii 446, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niepotrzebny cudzysłów. W linii 866, kolumny 1210 

tor „Za życiem”” alt=””/> </i>  

Atrybut życiem”” nie występuje w HTML. 

Od linii 866, kolumny 1025; do linii 866, kolumny 1219 

columns”> <img src=”/documents/292343/529187/ 

Zobacz+informator+%C3%94%C3%87%C3%97+za+zyciem%C3%94%C3%87%C5%81.png/5ecd822a82e

b-0f0f-716b-c7d92b05050d?t=1513008323127” alt=”Informator „Za życiem”” alt=””/> </i>  

Niepoprawny format 11-01-2019. To nie jest poprawny format zapisu daty w HTML. Od linii 866, 

kolumny 5790; do linii 866, kolumny 5841 

rencja-”> <time datetime=”11-01-2019” aria-label=”11-01-2019”> <span 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być 

brakujące lub puste: 

Podczas korzystania z <img>, ważne jest, aby puste „Alt” atrybut dla obrazów, które nie mają treści, ale 

„tytuł”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” atrybuty powinny być brakujące lub puste. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ 

id=533961&amp;t=1547134691688” title=”Przejdź do Ministerstwo Zdrowia”> 838 E868 [WCAG2 

2.4.4/2.4.9 (A/AAA)]  

841 E868 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a class=”row align-bottom collapse” href=”/web/zdrowie/powszechne-ubezpieczeniezdrowotne”> 

Niezamknięty element nav. 

Od linii 343, kolumny 4812; do linii 343, kolumny 4852 
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-column”> <nav class=”row align-top main-menu-row”> <div Zbłąkany znacznik zamykający nav. 

Od linii 343, kolumny 6904; do linii 343, kolumny 6909 

v> </div> </nav> </div 

Niedokmnięty znacznik header. 

Od linii 343, kolumny 407; do linii 343, kolumny 426 

wrapper”> <header id=”header”> <div Zbłąkany znacznik zamykający header. 

Od linii 343, kolumny 6939; do linii 343, kolumny 6947 

v> </div> </header> <sect Zbłąkany tag końcowy div. 

Od linii 343, kolumny 13628; do linii 343, kolumny 13633 

/section> </div> <div 

1253 E879 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

 

 

c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) 

w kodzie źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 
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Element <main> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2  Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

Walidator WAVE nie wskazał błędu kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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117. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Adres strony głównej: http://www.mkidn.gov.pl      

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.mkidn.gov.pl  

podstrona II: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-imecenat/programy-

ministra/programy-mkidn-2019.php  

podstrona III: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/mapa-serwisu.php  

podstrona IV: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/wspolpraca-z-zagranica/znak-dziedzictwa-

europejskiego/dokumenty-i-linki.php 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/wspolpraca-z-zagranica/znak-dziedzictwa-europejskiego/dokumenty-i-linki.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/wspolpraca-z-zagranica/znak-dziedzictwa-europejskiego/dokumenty-i-linki.php
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Element img musi mieć atrybut ‚Alt’, z wyjątkiem określonych warunków. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi dostarczania tekstu alternatywy dla obrazów. 

Od linii 309, kolumny 1468; do linii 309, kolumny 1538 

gov.pl/”> <img src=”/media/_img/content2014/loga/20150402logo_Konserwacji.jpg” /></a> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

48 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. w3.org/TR/WCAG21/#headings-

and-labels  

<button type=”button” class=”navbar-toggle collapsed” data-toggle=”collapse” data-target=”#navbar” aria-

expanded=”false” aria-controls=”navbar”> 

281 E868 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/wanda-zwinogrodzka-7274.php” title=”pełna treść artykułu 

Wanda Zwinogrodzka”> 

E860 [WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić krótki tekst 

alternatywny: 

Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować  

obrazu lub przekazać użytkownikowi jego znaczenia. Należy dodać atrybut „Alt”, „Title”, „AriaLabel” lub 

„Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/media/_img/content2014/loga/20150402logo_Konserwacji.jpg”>  
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Użycie przestarzałego atrybutu align w elemencie div. Zamist niego należy zdefiniować parametr w 

arkuszu CSS. 

Od linii 162, kolumny 5; do linii 162, kolumny 22 

col”>↩ <p align=”center”><b>Pro 

Element img musi mieć atrybut ‚Alt’, z wyjątkiem określonych warunków. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi dostarczania tekstu alternatywy dla obrazów. 

Od linii 524, kolumny 1468; do linii 524, kolumny 1538 

gov.pl/”> <img src=”/media/_img/content2014/loga/20150402logo_Konserwacji.jpg” /></a> < 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

63 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button type=”button” class=”navbar-toggle collapsed” data-toggle=”collapse” data-target=”#navbar” aria-

expanded=”false” aria-controls=”navbar”> 

E860 [WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić krótki tekst 

alternatywny: 

Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować obrazu lub 

przekazać użytkownikowi jego znaczenia. Należy dodać atrybut „Alt”, „Title”, „AriaLabel” lub „Aria-

labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/media/_img/content2014/loga/20150402logo_Konserwacji.jpg”> 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

63 E913 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. w3.org/TR/WCAG21/#headings-

and-labels  

<button type=”button” class=”navbar-toggle collapsed” data-toggle=”collapse” data-target=”#navbar” aria-

expanded=”false” aria-controls=”navbar”> 

1.4 PODSTRONA IV 
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1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Znacznikowi dl brakuje wymaganego elementu podrzędnego. 

Od linii 161, kolumny 60; do linii 161, kolumny 63 

s=”pliki”><dd><p>Szc 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/ bootstrap.css 

Linia 5844: 

.carousel-inner > .item  

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/main.css 

Linia 41: 

.navbar-header h1, .navbar-header p  

Niepoprawny numer : top Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : -100  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/ bootstrap.css 

Linia 5844: 

.carousel-inner > .item  

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/ main.css 

Linia 41: 

.navbar-header h1, .navbar-header p  

Niepoprawny numer : top Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : -100 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/ bootstrap.css 

Linia 5844: 

.carousel-inner > .item  

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 
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Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/main.css 

Linia 41: 

.navbar-header h1, .navbar-header p  

Niepoprawny numer : top Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : -100 

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/ bootstrap.css 

Linia 5844: 

.carousel-inner > .item  

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

2.4.2 Arkusz CSS: http://www.mkidn.gov.pl/templates/mkidn_wysw_mc/css/ main.css 

Linia 41: 

.navbar-header h1, .navbar-header p  

Niepoprawny numer : top Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : -100 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

6.2 PODSTRONA II 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 
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programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

118. Ministerstwo Obrony Narodowej 

 Adres strony głównej:         http://mon.gov.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://mon.gov.pl 

podstrona II: http://mon.gov.pl/multimedia/artykuly/lista-zdjecia/  

podstrona III: http://mon.gov.pl/dokumenty/  

podstrona IV: http://mon.gov.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

http://mon.gov.pl/kontakt/
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

53 E872 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Opisz cel łącza, podając tekst opisu jako zawartość elementu <a> lub podaj atrybut „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Opis pozwala użytkownikowi odróżnić ten link od innych łączy na stronie sieci Web i pomaga 

użytkownikowi w ustaleniu, czy należy postępować zgodnie z łączem.  

Identyfikator URI miejsca przeznaczenia zazwyczaj nie jest dostatecznie opisowy. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H30.html  

<a href=”https://niepodlegla.gov.pl/” title=”Niepodległa.gov.pl”> 

1016 E868 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz ten sam tekst łącza jako „Alt” tekst obrazu w linku. Rozważ usunięcie 

tekstu „Alt” obrazu, w którym tekst łącza już zawiera kontekst obrazu. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.sgwp.wp.mil.pl/” onmouseover=”seting(‚img#l1’,’logo-sgwp’)”  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta zawiera http-equiv Atrybut o wartości X-UA-Compatible powinien posiadać wartość 

IE=edge. 

Od linii 11, kolumny 9; do linii 11, kolumny 68 

>↩ <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=EmulateIE9”/>↩ <me  

Zduplikowany identyfikator (‚id’) menu.  

Od linii 99, kolumny 17; do linii 99, kolumny 55 

<div id=”menu” style=”margin-top:-1px”>  

Zduplikowany identyfikator (‚id’) menu-gora. 

Od linii 100, kolumny 21; do linii 100, kolumny 39 

<ul id=”menu-gora”>↩  

1.3 PODSTRONA III 
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1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta zawiera http-equiv Atrybut o wartości X-UA-Compatible powinien posiadać wartość 

IE=edge. 

Od linii 11, kolumny 9; do linii 11, kolumny 68 

>↩ <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=EmulateIE9”/> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://mon.gov.pl/z/css/style.css 

Linia 288: 

.ie .orbit-wrapper .orbit-caption  

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft. 

gradient(startColorstr=#99000000,endColorstr=#99000000) !important; 

Linia 289 

Błąd parsowania [: 1;} div.slider-nav] 

 Linia 408: 

.toggle-click  

Niepoprawny numer : margin-top Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 20px 0 0 0 Linia 487: 

.ui-datepicker-cover Błąd parsowania mask() 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://mon.gov.pl/z/css/style.css 

Linia 288: 

.ie .orbit-wrapper .orbit-caption  

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft. 

gradient(startColorstr=#99000000,endColorstr=#99000000) !important; 

Linia 289 

Błąd parsowania [: 1;} div.slider-nav] Linia 408: 

.toggle-click  

Niepoprawny numer : margin-top Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 20px 0 0 0 Linia 487: 

.ui-datepicker-cover Błąd parsowania mask() 
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2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://mon.gov.pl/z/css/style.css 

Linia 288: 

.ie .orbit-wrapper .orbit-caption  

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft. 

gradient(startColorstr=#99000000,endColorstr=#99000000) !important; 

Linia 289 

 Błąd parsowania [: 1;} div.slider-nav] Linia 408: 

.toggle-click  

Niepoprawny numer : margin-top Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 20px 0 0 0 Linia 487: 

.ui-datepicker-cover Błąd parsowania mask() 

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://mon.gov.pl/z/css/style.css 

Linia 288: 

.ie .orbit-wrapper .orbit-caption  

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft. 

gradient(startColorstr=#99000000,endColorstr=#99000000) !important; 

Linia 289 

 Błąd parsowania [: 1;} div.slider-nav] Linia 408: 

.toggle-click  

Niepoprawny numer : margin-top Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 20px 0 0 0 Linia 487: 

.ui-datepicker-cover Błąd parsowania mask() 

 

 

c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) 

w kodzie źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 
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Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka <iframe>  

Element <header>  

Element <nav>  

3.1.2  Błędy 

Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

119. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 Adres strony głównej:         https://www.gov.pl/web/mswia 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  
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podstrona I: https://www.gov.pl/web/mswia 

podstrona II: https://www.gov.pl/web/mswia/kierownictwo-ministerstwa 

podstrona III: https://www.gov.pl/web/mswia/zalatw-sprawe 

podstrona IV: https://www.gov.pl/web/mswia/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd CSS w atrybucie border-width. Błąd parsowania. 

W linii 314, kolumny 1061 

{ border-width:; border-style 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. 

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”>↩  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

https://www.gov.pl/web/mswia/kontakt
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Od linii 445, kolumny 9; do linii 445, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niedokmnięty znacznik header. 

Od linii 343, kolumny 949; do linii 343, kolumny 968 

wrapper”> <header id=”header”> <div 

Zbłąkany znacznik zamykający header. 

Od linii 462, kolumny 5; do linii 462, kolumny 13 

/div>↩ </header>↩ ↩ ↩  

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być 

brakujące lub puste: 

Podczas korzystania z <img>, ważne jest, aby puste „Alt” atrybut dla obrazów, które nie mają treści, ale 

„tytuł”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” atrybuty powinny być brakujące lub puste. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ 

id=1963435&amp;t=1547134701114” title=”Przejdź do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny elementu ul w tym kontekście. 

Od linii 361, kolumny 17; do linii 361, kolumny 96 

<div class=”title-bar” data-responsive-toggle=”main-menu” data-hidefor=”large”>↩  

Niedomknięte elementy przed zamykającym znacznikiem div. 

Od linii 445, kolumny 9; do linii 445, kolumny 14 

>↩ </div>↩ < 

Niezamknięty element nav. 

Od linii 357, kolumny 1; do linii 357, kolumny 41 

-column”>↩ <nav class=”row align-top main-menu-row”>↩ < Zbłąkany znacznik zamykający nav. 

Od linii 458, kolumny 1; do linii 458, kolumny 6 
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</div>↩ </nav>  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

344 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być 

brakujące lub puste: 

Podczas korzystania z <img>, ważne jest, aby puste „Alt” atrybut dla obrazów, które nie mają treści, ale 

„tytuł”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” atrybuty powinny być brakujące lub puste.  

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”logo” alt=”” src=”/image/layout_set_logo?img_ 

id=1963435&amp;t=1547134701114” title=”Przejdź do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji”> 

b)  Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.gov.pl/web/mswia 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_QbEdfn350gH4_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania : 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_QbEdfn350gH4_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_mBvT2G3o14Qt_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-width Błąd parsowania : 

Linia 0: 

#p_p_id_pl_gov_mc_ism_articlelist_ArticleListPortlet_INSTANCE_mBvT2G3o14Qt_  

.portlet-content  

Niepoprawny numer : border-style Błąd parsowania  

 

2.2 PODSTRONA II 
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Nie znaleziono żadnych błędów. 

 

c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) 

w kodzie źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <main>  

Element <footer>  

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych.  

3.1.2  Błędy 

Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Walidator WAVE nie wskazał błędu kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 
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Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

120. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 Adres strony głównej:   https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/        

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/  

podstrona II: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/  

podstrona III: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/polska_dyplomacja_cyfrowa/  

podstrona IV: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/kontakt_msz/ kontakt_z_msz 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak definicji typu dokumentu. Na początku powinien figurować tag <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumny 1; do linii 5, kolumny 20 

↩ ↩ <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xmlns:fb=”http://ogp.me/ns/ fb#”↩ lang=”pl”↩ 

xml:lang=”pl”>↩ <head 

Atrybut xmlns:fb nie jest dopusczalny w tym miejscu. 

Od linii 1, kolumny 1; do linii 5, kolumny 20 

↩ ↩ <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xmlns:fb=”http://ogp.me/ns/ fb#”↩ lang=”pl”↩ 

xml:lang=”pl”>↩ <head 

Niepoprawny format Pragma dla atrybutu http-equiv w elemencie meta 

Od linii 40, kolumny 4; do linii 40, kolumny 49 

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ <meta http-equiv=”Pragma” content=”no-cache”/>↩ <m 

Niepoprawny format Cache-Control dla atrybutu http-equiv w elemencie meta 

Od linii 41, kolumny 4; do linii 41, kolumny 121  

che”/>↩ <meta http-equiv=”Cache-Control” content=”no-store, no-cache, mustrevalidate, max-age=0, post-

check=0, pre-check=0”/>↩ <m 

Niepoprawny format Expires dla atrybutu http-equiv w elemencie meta 

Od linii 42, kolumny 4; do linii 42, kolumny 43  

k=0”/>↩ <meta http-equiv=”Expires” content=”0”/>↩ ↩ ↩ < 

Styl elementu nie może być elementem podrzędnym elementu NoScript w tym kontekście. 

Od linii 385, kolumny 2; do linii 385, kolumny 8 

!! --> ↩ <style>↩ .cou 

Użycie przestarzałego atrybutu frameborder. Zamiast niego użyj atrybutu w arkuszu CSS. Od linii 

624, kolumny 1; do linii 624, kolumny 290  
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et”><div>↩ <iframe frameborder=”0” id=”history-frame:suRnF6wVU4X6QzD1OHv3IzQ:1” 

name=”history-frame:suRnF6wVU4X…height: 0; position: absolute; opacity: 0.22; filter: 

alpha(opacity=22);” title=”Icefaces Redirect”></ifra 

Etykieta elementu nie może pojawić się jako element podrzędny elementu a. 

Od linii 2041, kolumny 1077; do linii 2041, kolumny 1234  

<label class=”iceOutLbl portlet-form-label” for=”Pluto__ 

Search_7821_20997_:searchView-form:searchWord2” id=”Pluto__ 

Search_7821_20997_:searchView-form:j_id15”></labe 

Użycie przestarzałego atrybutu frameborder. Zamiast niego użyj atrybutu w arkuszu CSS. 

Od linii 3694, kolumny 12; do linii 3694, kolumny 207 

<p><iframe allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picturein-picture” 

allowfullscreen=”” frameborder=”0” height=”140” src=”https://www. youtube.com/embed/PkEeLDptMag” 

width=”230”></ifra 

Kolumna tabeli nie posiada komórek. 

Od linii 5139, kolumny 8; do linii 5140, kolumny 35 

> ↩ <tr> ↩ <td class=”header” colspan=”2”>Sprawd 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

282 E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html font-size: 13px; 

372 E898 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h1> 

1381 E879 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 
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„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html  

E880 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”hierarchyTable” id=”Pluto__ 

HierarchicMenu_7821_20996_:menuTree_176107_table” style=”width: 750px;”> 

2031 E872 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

E895 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu „ID”: 

Aby upewnić się, że strony sieci Web mogą być interpretowane poprawnie, muszą istnieć odwołania do 

innych części tego samego dokumentu. Należy zauważyć, że niektóre atrybuty, takie jak „for” można 

odwoływać się tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inni mogą tylko odwoływać się do 

elementów w tej samej tabeli. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html  

E867 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_ 

podrozujacych;jsessionid=7172AEBB6D76AAFBE163F36ABCCDEDE4.cmsap5p” 

id=”Pluto__VerticalBanner6_7821_20999_:verticalBannerView-form:j_id4:1:j_ id7”> 

Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a class=”iceOutLnk” href=”/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/wizyta_ministra_ 

jacka_czaputowicza_w_rumunii;jsessionid=7172AEBB6D76 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 
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Nie znaleziono żadnych błędów. 

Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) w kodzie 

źródłowym 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka <iframe>  

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych.  

3.1.2  Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

121. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

 Adres strony głównej:         https://www.nfosigw.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.nfosigw.gov.pl/ 

podstrona II: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ 
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podstrona III: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/ 

podstrona IV: http://nfosigw.gov.pl/kontakt/ 

 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element ‚div’ nie jest dozwolony jako potomny w tagu ‚span’.  

Od linii 205, kolumna 7; do linii 205, kolumna 11 

/>↩↩ <div>↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 225 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

http://nfosigw.gov.pl/kontakt/
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<a href=”javascript:void(0);”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 92 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy zadbać o odpowiednią zawartość wszystkich nagłówków, które służą m.in. do nawigacji w ramach 

danej podstrony.Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1 class=”logo”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut ‚alt’ nie jest dozwolony w tagu ‚a’. 

Od linii 629, kolumna 2; do linii 629, kolumna 156 

right;”>↩ <a href=”/o-nfosigw/o-nas/” title=”Więcej informacji o Funduszu” alt=”Więcej informacji o 

Funduszu” style=”text-decoration: underline; text-align: right;”>więcej 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 92 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy zadbać o odpowiednią zawartość wszystkich nagłówków, które służą m.in. do nawigacji w ramach 

danej podstrony.Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1 class=”logo”>  
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1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 586, kolumna 6; do linii 586, kolumna 121 

-->↩ <iframe src=”/captcha.php” width=”200” height=”75” frameborder=”no” marginheight=”0” 

marginwidth=”0” scrolling=”no”></ifra 

Atrybut ‚marginheight’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 586, kolumna 6; do linii 586, kolumna 121 

-->↩ <iframe src=”/captcha.php” width=”200” height=”75” frameborder=”no” marginheight=”0” 

marginwidth=”0” scrolling=”no”></ifra 

Atrybut ‚marginwidth’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 586, kolumna 6; do linii 586, kolumna 121 

-->↩ <iframe src=”/captcha.php” width=”200” height=”75” frameborder=”no” marginheight=”0” 

marginwidth=”0” scrolling=”no”></ifra 

Atrybut ‚scrolling’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 586, kolumna 6; do linii 586, kolumna 121 

-->↩ <iframe src=”/captcha.php” width=”200” height=”75” frameborder=”no” marginheight=”0” 

marginwidth=”0” scrolling=”no”></ifra 

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. Od linii 717, kolumna 1; do linii 717, 

kolumna 4 

rong></p>↩</p>↩↩<ul> 

Atrybut ‚align’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 773, kolumna 32; do linii 773, kolumna 338 

center;”><iframe align=”middle” frameborder=”0” height=”450” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

 scrolling=”no” 

 …amp;t=m&amp;ll=52.185537,21.000066&amp;spn=0.009209,0.021887&amp;z=15&amp;output=

embed” width=”600”></ifra 

Atrybut ‚marginheight’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu 

CSS. 

Od linii 773, kolumna 32; do linii 773, kolumna 338 
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center;”><iframe align=”middle” frameborder=”0” height=”450” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

 scrolling=”no” 

 …amp;t=m&amp;ll=52.185537,21.000066&amp;spn=0.009209,0.021887&amp;z=15&amp;output=

embed” width=”600”></ifra 

.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 92 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy zadbać o odpowiednią zawartość wszystkich nagłówków, które służą m.in. do nawigacji w ramach 

danej podstrony.Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1 class=”logo”> 

Linia 578 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<textarea name=”tresc” onkeyup=”limit(this, 1000, ‚Przekroczony został limit znaków w treści.\nLimit 

wynosi 1000 znaków.’)” onblur=”limit(this, 1000, ‚Przekroczony został limit znaków w treści.\nLimit 

wynosi 1000 znaków.’)” rows=”4” cols=”5”> 

Linia 584 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html      

Linia 592 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input class=”captcha” type=”text” name=”kod” size=”18” maxlength=”32”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/_thumbs/ nfosigw__1537439505_c1w.css 

Linia 1  

.pull-left 

Błąd parsowania b  

Linia 1  
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Błąd parsowania }}  

Linia 1  

.lvml 

Właściwość nie istnieje : url(#default#VML)  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/_thumbs/ nfosigw__1537439505_c1w.css 

Linia 1  

Błąd nieznanego typu org.w3c.www.http.HttpInvalidValueException: Nieprawidłowy typ zawartości.  

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/_thumbs/ nfosigw__1537439505_c1w.css 

Linia 1  

Błąd nieznanego typu org.w3c.www.http.HttpInvalidValueException: Nieprawidłowy typ zawartości.   
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

•  Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. Obrazy, które są linkami muszą mieć opisowy 

tekst alternatywny. Jeśli nie ma takiego tekstu, sam obraz nie dostarczy czytnikowi ekranu informacji o 

swojej zawartości. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

122. NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.nfz-wroclaw.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.nfz-wroclaw.pl/ 

podstrona II: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223%3b45225&des 

=1%3b2&eev=2&eev=2 3.  
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podstrona III: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45221%3b45222&de 

s=1%3b2&eev=2&eev=2 4.  

podstrona IV: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45221%3b45222&des 

=1%3b2&eev=2&eev=2 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

W dokumencie użyto kodowania WINDOWS-1250, zamiast obecnie powszechnego UTF-8. 

https://www.nfz-wroclaw.pl/ 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 338, kolumny 38; do linii 338, kolumny 

187 

low size”><a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-blackyellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarnożółta”><img s 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

321 E868 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.nfz.gov.pl/bip/podstawy-prawne/” title=”BIP”> 

347 E889 [WCAG2 1.3.1 (A)] Tabele układu nie mogą mieć elementów tabeli danych ani atrybutów: 

Został użyty atrybut  do oznaczania tabeli układu, ale ta tabela zawiera elementy i/lub atrybuty, które mogą 

być używane tylko z tabelami danych. Tabele układu nie może mieć żadnego opisu i mogą zawierać tylko 

<tr> i <td> elementy. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20TECHS/F46.html  

<table style=”width: 100%;” role=”presentation”> 

349 E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:13px;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

W dokumencie użyto kodowania WINDOWS-1250, zamiast obecnie powszechnego UTF-8. 

https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223%3B45225&des=1%3B2&eev=2&eev=2 Atrybut 

niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 220, kolumny 7; do linii 220, kolumny 156 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-żółta”>↩  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

195 E868 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.nfz.gov.pl/bip/podstawy-prawne/” title=”BIP”> 

235 E889 [WCAG2 1.3.1 (A)] Tabele układu nie mogą mieć elementów tabeli danych ani atrybutów: 

Został użyty atrybut  do oznaczania tabeli układu, ale ta tabela zawiera elementy i/lub atrybuty, które mogą 

być używane tylko z tabelami danych. Tabele układu nie może mieć żadnego opisu i mogą zawierać tylko 

<tr> i <td> elementy. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20- 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-wroclaw.pl/gfx/nfz/_thumbs/ nfz__1426065623_q4Y.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-player-preview 

ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a Niepoprawny numer : background-image Pierwszy 

argument dla linear-gradient powinien brzmieć to bottom, a nie bottom )  

 

c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) 

w kodzie źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

3.1.2  Błędy 

Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy musi być 

przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość tekstową 

w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 
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Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

123. NFZ Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://nfz-bydgoszcz.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://nfz-bydgoszcz.pl/ 

podstrona II: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/54/komunikaty-dla-pacjentow 

podstrona III: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/155/informator-ubezpieczonego 

podstrona IV: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/132/na-ratunek 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Opcja elementu bez etykiety atrybutu nie może być pusta. 

Od linii 582, kolumny 12; do linii 582, kolumny 20 

<option></option>↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

76 E872 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

268 E867 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie łącza w 

jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html  

271 E867 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie łącza w 

jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html  

529 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  
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E885 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label>, lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Arialabelledby” do 

kontroli etykiet. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68. 

html  

862 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

880 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

886 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Opcja elementu bez etykiety atrybutu nie może być pusta. 

Od linii 302, kolumny 12; do linii 302, kolumny 20 

<option></option>↩  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

81 E872 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

238 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Opcja elementu bez etykiety atrybutu nie może być pusta. 

Od linii 293, kolumny 12; do linii 293, kolumny 20 

<option></option>↩  

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

81 E872 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 
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211 E863 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

E885 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label>, lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Arialabelledby” do 

kontroli etykiet. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68. 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów  W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://nfz-bydgoszcz.pl/user/styles/css-templates/template_11. 

css 

Linia 1 

Błąd parsowania: Arkusz styli nie powinien zawierać składni HTML.  

<li class=”menu txt pipe”> 4   Błąd parsowania <a href=”/sitemap”>Mapa serwisu</a> <a href=”http://www.nfz. 

gov.pl/bip/podstawy-prawne/”>BIP</a> </li> 

2.1.2 URI : http://nfz-bydgoszcz.pl/user/styles/lib/jquery-ui/jqueryui-1.8.13.custom.css 

Linia 563: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() 

2.1.3 URI : http://nfz-bydgoszcz.pl/user/styles/lib/select2/select2.css 

Linia 57: 

.select2-container .select2-choice  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) 

Linia 69: 

.select2-container.select2-drop-above .select2-choice  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) 

Linia 195: 

.select2-container .select2-choice .select2-arrow  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) 

Linia 240: 
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.select2-search input  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) Linia 

252: 

.select2-search input.select2-active  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) Linia 

277: 

.select2-dropdown-open .select2-choice  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) 

Linia 289: 

.select2-dropdown-open.select2-drop-above .select2-choice, .select2-dropdownopen.select2-drop-above .select2-

choices  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to bottom, a nie 

bottom ) Linia 441: 

.select2-container-multi .select2-choices  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) 

Linia 519: 

.select2-container-multi .select2-choices .select2-search-choice  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla linear-gradient powinien być to top, a nie top ) 

c)Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) w kodzie 

źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Tabela danych 

Podpis tabeli 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 
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Punkt orientacyjny wyszukiwania ARIA jest obecny. 

Element <main> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2  Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d)Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 



 

644 
 

 

124. NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-lublin.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-lublin.pl 

podstrona II: http://www.nfz-lublin.pl/klauzula_informacyjna 

podstrona III: http://www.nfz-lublin.pl/pacjent 

podstrona IV: http://www.nfz-lublin.pl/infolinia_nfz 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 
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Dokument nie może zawierać meta elementu z atrybutem http-equiv, którego wartość jest typu 

zawartości i meta elementu z atrybutem charset 

Od linii 10, kolumny 5; do linii 10, kolumny 26 

F-8”>↩ <meta charset=”UTF-8”>↩ < 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 132, kolumny 7; do linii 133, kolumny 86 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow”↩ 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarnożółta”>↩  

Element DIV nie jest dozwolone jako element podrzędny span w tym kontekście.  

Od linii 157, kolumny 361; do linii 157, kolumny 382 

> <div class=”clearfix”></div> 

Powielony identyfikator (ID) slide_0. 

Od linii 336, kolumny 416; do linii 336, kolumny 662 

„ /></div><div class=”slide” data-kolor=”23,41,131” data-link=”http://www.nfz. 

gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-c…jenta,7242.html” data-opis=”800 190 590” datatytul=”Telefoniczna 

Informacja Pacjenta” id=”slide_0”><img a Powielony identyfikator (ID) slide_0. 

Od linii 336, kolumny 868; do linii 336, kolumny 1101 

„ /></div><div class=”slide” data-kolor=”23,41,131” data-link=”http://nfz.gov. pl/aktualnosci/aktualnosci-

centr…a,7207.html” data-opis=”#TerminyLeczenia” datatytul=”Informator o Terminach Leczenia” 

id=”slide_0”><img a 

Element style nie jest dozwolone jako element podrzędny div w tym kontekście. Od linii 443, kolumny 

1; do linii 443, kolumny 23 

ong></h2>↩ <style type=”text/css”>a#kont 

Atrybut cellspacing użyty w tabeli jest już przestarzały. Zamist niego użyj arkusza CSS do określenia 

parametrów tabeli. 

Od linii 450, kolumny 1; do linii 450, kolumny 23 

>↩ </div>↩ ↩ <table cellspacing=”0”>↩ <tbo 

Element IMG musi mieć atrybut Alt, z wyjątkiem określonych warunków. Od linii 555, kolumny 41; do 

linii 555, kolumny 73 

ef=”/koc”><img src=”/uimg/b/kocmini.jpg” /></a></ 

Zbłąkany tag początkowy znacznika script. 

Od linii 735, kolumny 1; do linii 735, kolumny 31 

↩ </body>↩ ↩ <script type=”text/javascript”>↩ $ 
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

136 E867 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/biuletyn_informacji_publicznej” class=”dropdown-toggle” datatoggle=”dropdown” title=”Nasz 

Oddział”> 

Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html  

<div class=”slide” data-kolor=”23,41,131” data-link=”/uimg/pdf/zaproszenie_ 

Lublin_318202.pdf” data-opis=”” data-tytul=”Kadry w ochronie zdrowia:<br  

/>wyzwania i rozwój” id=”slide_0”> 

E879 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table cellspacing=”0”> 

538 E898 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2 class=”header-block”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/bootstrap.css Linia 1003: 

input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], input[type=”month”]  
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Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1.42857143 \000000 

2.1.2 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/style.css 

Linia 5304 

Niznany pseudo-element lub pseudo-class :row 

2.1.3 Arkusz CSS : http://www.nfz-lublin.pl/css2/responsive.css 

Linia 1109: 

.dl-menuwrapper  

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

2.1.4 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css/cache_ ef9d2b915318e765d901c1356e2ccb23.css 

Linia 7189: 

.tos-slide.tos-loading::after  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1s linear 0s normal none infinite running spin Linia 7934: 

.mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-buffering  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 2s linear 0s normal none infinite running buffering-stripes 

Linia 9095: 

.icon-spin  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 2s linear 0s normal none infinite running spin 

 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/bootstrap.css 

Linia 1003: 

input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1.42857143 \000000 

2.2.2 URI : http://www.nfz-lublin.pl/css2/style.css 

Linia 5304 

Niznany pseudo-element lub pseudo-class :row 

2.2.3 URI : http://www.nfz-lublin.pl/css2/responsive.css 

Linia 1109: 

.dl-menuwrapper  
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Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 2.2.4 URI : http://www.nfz-

lublin.pl/css/cache_ ef9d2b915318e765d901c1356e2ccb23.css 

Linia 7189: 

.tos-slide.tos-loading::after  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1s linear 0s normal none infinite running spin Linia 7934: 

.mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-buffering  

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/bootstrap.css Linia 1003: 

input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1.42857143 \000000 

2.3.2 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/style.css 

Linia 5304 

Niznany pseudo-element lub pseudo-class :row 

2.3.3 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/responsive.css 

Linia 1109: 

.dl-menuwrapper  

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

2.3.4 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css/cache_ ef9d2b915318e765d901c1356e2ccb23.css 

Linia 7189: 

.tos-slide.tos-loading::after  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1s linear 0s normal none infinite running spin  

Linia 7934: 

.mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-buffering  

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/bootstrap.css 

Linia 1003: 

input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1.42857143 \000000 

2.4.2 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/style.css 
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Linia 5304 

Niznany pseudo-element lub pseudo-class :row 

2.4.3 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css2/responsive.css 

Linia 1109: 

.dl-menuwrapper  

Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze : 1000 

2.4.4 Arkusz CSS: http://www.nfz-lublin.pl/css/cache_ ef9d2b915318e765d901c1356e2ccb23.css 

Linia 7189: 

.tos-slide.tos-loading::after  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 1s linear 0s normal none infinite running spin Linia 7934: 

.mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-buffering  

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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125. NFZ Lubuski Oddział Wojewódzki 

 

 Adres strony głównej:        https://www.nfz-zielonagora.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.nfz-zielonagora.pl/ 

podstrona II: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/490/Gdzie_sie_leczyc/  

podstrona III: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1138/Petycje/  

podstrona IV: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1159/Opieka_geriatryczna/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Duplikacja atrybutu class. W linii 412, kolumny 92 
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formacje” class=”bt bt-2 readDuplikacja atrybutu class. W linii 413, kolumny 118 

ualności” class=”bt bt-2 readDuplikacja atrybutu class. W linii 517, kolumny 92 

formacje” class=”bt bt-2 readDuplikacja atrybutu class. W linii 518, kolumny 118 

ualności” class=”bt bt-2 readDuplikacja atrybutu class. W linii 616, kolumny 92 

formacje” class=”bt bt-2 readDuplikacja atrybutu class. W linii 617, kolumny 118 

ualności” class=”bt bt-2 read- 

Podano atrybut itemprop, ale element ten jest właściwością żadnego z elementów. 

Od linii 30, kolumny 1; do linii 30, kolumny 86 

/og.jpg”>↩ <meta itemprop=”name” content=”Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubuski Oddział 

Wojewódzki”>↩ <meta 

Podano atrybut itemprop, ale element ten jest właściwością żadnego z elementów. Od linii 32, kolumny 

1; do linii 32, kolumny 106 

dzkiego”>↩ <meta itemprop=”image” content=”https://www.nfz-zielonagora.pl/ szablon/nfz-

zielonagora.pl/mod/ico/og.jpg”>↩ <meta 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 153 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. w3.org/TR/WCAG21/#headings-

and-labels  

<input type=”submit” onclick=”javascript:zmienWielkoscCzcionek(2);” title=”Ustaw domyślny rozmiar 

tekstu w serwisie” class=”wai-size-3” value=”A+”> 

Linia 411 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”btn btn-border” id=”newsCollapse1” title=”Pokaż pozostałe informacje”> 

Linia 910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<iframe id=”video_container” allowfullscreen=”1” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; 

gyroscope; picture-in-picture” title=”YouTube video player” 

src=”https://www.youtube.com/embed/?autoplay=0&amp;controls=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=http

s%3A%2F%2Fwww.nfz-zielonagora.pl&amp;widgetid=1” width=”100%” height=”270” frameborder=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Podano atrybut itemprop, ale element ten jest właściwością żadnego z elementów. Od linii 32, kolumny 

1; do linii 32, kolumny 106 

dzkiego”>↩ <meta itemprop=”image” content=”https://www.nfz-zielonagora.pl/ szablon/nfz-

zielonagora.pl/mod/ico/og.jpg”>↩ <meta 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 153 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. w3.org/TR/WCAG21/#headings-

and-labels  

<input type=”submit” onclick=”javascript:zmienWielkoscCzcionek(2);” title=”Ustaw domyślny rozmiar 

tekstu w serwisie” class=”wai-size-3” value=”A+”> 

Linia 154 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. w3.org/TR/WCAG21/#headings-

and-labels  

<input type=”submit” onclick=”javascript:zmienWielkoscCzcionek(3);” title=”Ustaw domyślny rozmiar 

tekstu w serwisie” class=”wai-size-2” value=”A++”>  

Linia 636 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<span style=”color:#333333; font-size:9.0pt”> 

Linia 636 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”color:#333333; font-size:9.0pt”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 2.1.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora. 

pl/mod/css/colorbox/colorbox.css 

Linia 23: 

#cboxOverlay  

Błąd parsowania = 90) 

2.1.2 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora. 

pl/mod/css/screener.css 

Linia 140: 

.tabelkaszara th  

Błąd parsowania [,. .tabelkaszara td] 

2.2 PODSTRONA II 2.2.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora. 

pl/mod/css/colorbox/colorbox.css 

Linia 23: 

#cboxOverlay  

Błąd parsowania = 90) 

2.2.2 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora. 

pl/mod/css/screener.css 

Linia 140: 

.tabelkaszara th  

Błąd parsowania [,. .tabelkaszara td] 

2.3 PODSTRONA III 2.3.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora. 
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pl/mod/css/colorbox/colorbox.css 

Linia 23: 

#cboxOverlay  

Błąd parsowania = 90) 

2.3.2 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora. 

pl/mod/css/screener.css 

Linia 140: 

.tabelkaszara th  

Błąd parsowania [,. .tabelkaszara td]  

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora.pl/mod/ 

css/colorbox/colorbox.css 

Linia 23: 

#cboxOverlay  

Błąd parsowania = 90) 

2.4.2 Arkusz CSS: https://www.nfz-zielonagora.pl/szablon/nfz-zielonagora. pl/mod/css/screener.css 

Linia 140: 

.tabelkaszara th  

Błąd parsowania [,. .tabelkaszara td] 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka <iframe> 

Element <header> 

Element <nav> 
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Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy musi być 

przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość tekstową 

w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

126. NFZ Łódzki Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:        https://www.nfz-lodz.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

 

podstrona I: https://www.nfz-lodz.pl/ 

podstrona II: https://www.nfz-lodz.pl/dopobraniapliki/dlapacjentowpliki  

podstrona III: https://www.nfz-lodz.pl/dopobraniapliki/dlapacjentowpliki/ 5741-dane-osobowe  

podstrona IV: https://www.nfz-lodz.pl/about/kontakt-z-oddzialem 
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 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Zduplikowany identyfikator (‚id’) zip. 

Od linii 618, kolumny 8; do linii 618, kolumny 46 

„>↩ <ul class=”nav menu mod-list” id=”zip”>↩ <li c 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 599 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size: 9pt; color: #000000;”> 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’):  
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Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html  

<ul class=”nav menu mod-list” id=”zip 

Linia 834 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size: 12pt; font-family: Marcellus;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Główny element nie może pojawić się jako element podrzędny elementu Section. 

Od linii 301, kolumny 13; do linii 301, kolumny 50 

<main id=”jm-maincontent” role=”main”>↩  

1.3 PODSTRONA III 

Główny element nie może pojawić się jako element podrzędny elementu Section. 

Od linii 307, kolumny 13; do linii 307, kolumny 50 

<main id=”jm-maincontent” role=”main”>↩  

Niepoprawna wartość https://www.nfz-lodz.pl/attachments/article/5741/34_wniosek o udostepnienie 

danych ze zbioru danych osobowych.pdf dla atrybutu href w elemencie a: Użycie niedozwolonego 

znaku: spacja nie jest dozwolona. 

Od linii 346, kolumny 421; do linii 346, kolumny 647 

f)” /></a><a class=”at_url” href=”https://www.nfz-lodz.pl/attachments/ article/5741/34_wniosek o 

udostepnienie …bowych.pdf” title=”Pobierz plik (34_ wniosek o udostepnienie danych ze zbioru danych 

osobowych.pdf)”>Wniose  

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 337 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table> 
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Linia 386 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size: 12pt; font-family: Marcellus;”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Element main nie może pojawić się jako element podrzędny elementu section. 

Od linii 298, kolumny 13; do linii 298, kolumny 50 

<main id=”jm-maincontent” role=”main”>↩  

Atrybut color jest powielony w elemencie span w tym miejscu. Od linii 376, kolumny 19; do linii 376, 

kolumny 64 

ef=”#IOD”><span style=”color: #0066cc;” color=”#0066cc”>Inspek 

 

 

b)  Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/plugins/content/xtypo/themes/ default/style.css 

Linia 316: 

.xtypo_list ul, .xtypo_list_left ul, .xtypo_list_right ul  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient function should be to top, 

not top ) Linia 363: 

.xtypo_list ol, .xtypo_list_left ol, .xtypo_list_right ol  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient function should be to top, 

not top ) 

2.1.2 Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/templates/nfz-lodz/css/ bootstrap.28.css 

Linia 50: 

.nfz-ico:before  

Niepoprawny numer : margin-right Nieznany wymiar 20ppx Linia 2440: table.szpitale  
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Właściwość cellpadding nie istnieje : 5px Linia 2448: table.szpitale td  

Właściwość valign nie istnieje : middle 

Linia 2466: table.szpitale1  

Właściwość cellpadding nie istnieje : 5px Linia 2474: table.szpitale1 td  

Właściwość valign nie istnieje : middle 

2.1.3 Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/templates/nfz-lodz/css/ bootstrap_responsive.28.css 

Linia 50: 

.nfz-ico:before  

Niepoprawny numer : margin-right Nieznany wymiar 20ppx 

2.1.4 Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/templates/nfz-lodz/css/ template.28.css 

Linia 50: 

.nfz-ico:before  

Niepoprawny numer : margin-right Nieznany wymiar 20ppx Linia 1170: 

h1.jm-title.nfz-ico:before, h2.jm-title.nfz-ico:before, h3.jm-title.nfzico:before, h4.jm-title.nfz-ico:before  

Błąd parsowania !impotant; Linia 1177: h2.jm-title.nfz-ico span, h3.jm-title.nfz-ico span, h4.jm-title.nfz-ico 

span  

Błąd parsowania [: normal; color: #172983; position: absolute; top: -8px; left: 0; } h1.jm-title.nfz-ico span] 

Linia 1921: 

#jm-logo-nav .nav.topmenu li a, #jm-logo-nav .nav.topmenu li span.separator  

Właściwość psition nie sitnieje, a jej najbliższy odpowiednik to position : relative Linia 1966: 

#jm-logo-nav .nav.topmenu li.active > a:before, #jm-logo-nav .nav.topmenu li.active > 

span.separator:before, #jm-logo-nav .nav.topmenu li.alias-parentactive:before  

Zbyt mało wartości dla właściwości transform : rotate3d(-90deg) Linia 2611: 

.newsflash-vert a:hover:after  

Właściwość text-deocration nie sitnieje, a jej najbliższy odpowiednik to text-decoration : none 

2.1.5 Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/templates/nfz-lodz/css/template_ responsive.28.css 

Linia 50: 

.nfz-ico:before  

Niepoprawny numer : margin-right Nieznany wymiar 20ppx Linia 490: 
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#jm-header .slide-desc-text-override .slide-text  

Niepoprawny numer : padding próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 2.1.6 

Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/templates/nfz-lodz/css/extended_ layouts.28.css 

Linia 50: 

nfz-ico:before  

Niepoprawny numer : margin-right Nieznany wymiar 20ppx 

2.1.7 Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/templates/nfz-lodz/css/font_ switcher.28.css 

Linia 50: 

.nfz-ico:before  

Niepoprawny numer : margin-right Nieznany wymiar 20ppx 

2.1.8 Arkusz CSS: https://www.nfz-lodz.pl/modules/mod_djmegamenu/assets/ css/animations.css 

Linia 1 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a następnie nazwa 

kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. @CHARSET „UTF-8”; 2.1.9 Arkusz 

CSS: https://www.nfz-lodz.pl/modules/mod_djmegamenu/ mobilethemes/light/djmobilemenu.css 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 
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bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

127. NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-warszawa.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-warszawa.pl/  

podstrona II: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/  

podstrona III: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-iswiateczna-opieka-zdrowotna/  

podstrona IV: http://www.nfz-warszawa.pl/kontakt/dane-teleadresowe/ 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 

Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut href nie jest dozwolony w elemencie span w tym miejscu. Od linii 57, kolumny 5; do linii 57, 

kolumny 40 

fix”>↩ <span href=”#” class=”menu-mobilne”></span  

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 124, kolumny 7; do linii 124, kolumny 156 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

Element div nie jest dozwolony jako podrzędny dla elementu span w tym kontekście. Od linii 300, 

kolumny 6; do linii 300, kolumny 27 

pan>↩ <div class=”clearfix”></div> End tag br. 

Od linii 662, kolumny 30; do linii 662, kolumny 34 

><h2>Ważne</br>inform 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 746 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2 class=”header-block”> 

Linia 889 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”calendar” title=”Kalendarz wydarzeń”> 

Linia 982 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<span style=”font-size:11px;”> 
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Atrybut za nie jest dozwolony w elemencie a w tym miejscu. 

Od linii 352, kolumny 4; do linii 354, kolumny 13 

ast” >↩ <a href=”/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/” ↩ title=”Informator „Za życiem”” ↩ class=””>↩ I 

Atrybut życiem”” nie jest dozwolony w elemencie a w tym miejscu. Od linii 352, kolumny 4; do linii 

354, kolumny 13 

ast” >↩ <a href=”/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/” ↩ title=”Informator „Za życiem”” ↩ class=””>↩ I 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 67 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input type=”submit” value=”” class=”submit submit-top”> 

Linia 368 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2 class=”header-block”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut border jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu CSS). 

Od linii 295, kolumny 1; do linii 295, kolumny 67 

nbsp;</p>↩ <table align=”center” border=”0” class=”tabelkaszara” id=”kontakt”>↩ <tbo 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 210 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 
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[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatwe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację. 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/_thumbs/ nfz__1421674508_rIU.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/_thumbs/ nfz__1421674508_rIU.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 
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3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 
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Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

128. NFZ Opolski Oddział Wojewódzki 

 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-opole.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-opole.pl/ 

podstrona II: http://www.nfz-opole.pl/aktualnosci/aktualnosci-i-komunikaty/ 

podstrona III: http://www.nfz-opole.pl/o-oddziale/podstawy-prawne/ 

podstrona IV: http://www.nfz-opole.pl/kontakt/kontakt-z-nami/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 

Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 135, kolumny 7; do linii 135, kolumny 156 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

Element div nie jest dozwolony jako podrzędny dla elementu span w tym kontekście. Od linii 207, 

kolumny 6; do linii 207, kolumny 27 

pan>↩ <div class=”clearfix”></div> 

Atrybut height nie jest dozwolony w elemencie table w tym miejscu. Od linii 578, kolumny 6; do linii 

578, kolumny 69 

ox”>↩ <table cellpadding=”1” cellspacing=”1” height=”527” width=”464”>↩ <tbo 

Atrybut cellpadding jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu 

CSS). 

Od linii 578, kolumny 6; do linii 578, kolumny 69 

ox”>↩ <table cellpadding=”1” cellspacing=”1” height=”527” width=”464”>↩ <tbo 

Używanie atrybutu width jest uważane za przestarzałe (tego typu parametry należy definiować w 

arkuszu CSS). 

Od linii 578, kolumny 6; do linii 578, kolumny 69 

ox”>↩ <table cellpadding=”1” cellspacing=”1” height=”527” width=”464”>↩ <tbo  
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Aria-labelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html.  

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<table width=”464” height=”527” cellspacing=”1” cellpadding=”1”> 

Line 855 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”calendar” title=”Kalendarz wydarzeń”> 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Line 225[WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”>  

Line 233[WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Wyślij: 

Należy podać mechanizm, który umożliwia użytkownikom jawnie żądania zmian kontekstu. Zamierzone 

użycie przycisku Prześlij polega na wygenerowanie żądania HTTP, które przesyła dane wprowadzane w 

formularzu, więc jest to odpowiednia kontrola, która będzie używana do zmiany kontekstu. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 
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2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-opole.pl/gfx/nfz-opole/_thumbs/ nfz__1425656131_rII.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask()  

Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *   

Błąd parsowania none  

Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-opole.pl/gfx/nfz-opole/_thumbs/ nfz__1425656131_rII.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *   
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Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-opole.pl/gfx/nfz-opole/_thumbs/ nfz__1425656131_rII.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask()  

Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *   Błąd parsowania none 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 
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się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

129. NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki  

 

 Adres strony głównej:         https://www.nfz-rzeszow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.nfz-rzeszow.pl/ 

podstrona II: https://www.nfz-rzeszow.pl/farmaceuci-lekarze/ 

podstrona III: https://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/informacje/ media/ 

podstrona IV: https://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/kont/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 
Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 

Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Julia Gierasiumiuk Członek zespołu badawczego – 

analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 

analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 128, kolumny 21; do linii 128, kolumny 170 

<a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

Element div nie jest dozwolony jako podrzędny dla elementu span w tym kontekście. 

Od linii 391, kolumny 21; do linii 391, kolumny 42 

<div class=”clearfix”></div> 

Znak encji nie został zakończony średnikiem (;) W linii 619, kolumny 233 

ute;w um&oacute..  

Stosowanie znacznika font jest niezalecane (parametry tekstu należy definiować w arkuszu CSS). 

Od linii 706, kolumny 100; do linii 706, kolumny 121 

fundacja”><font color=”#0066cc”>Inform 

Zamknięcie znacznika p, ale niektóre znaczniki wewnątrz nie zostały zamnknięte. Od linii 825, 

kolumny 17; do linii 825, kolumny 20 

</p>↩  

Atrybut cellpadding jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu 

CSS). 

Od linii 834, kolumny 17; do linii 834, kolumny 139 

<table cellpadding=”5” cellspacing=”5” role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 20px;” 

title=”Przydatne Linki”>↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 80 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.nfz.gov.pl/bip/podstawy-prawne/” target=”_blank” title=”BIP”> Linia 422 [WCAG2 

1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 
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Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2> 

Linia 645 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Tabele układu nie mogą mieć elementów tabeli danych ani atrybutów: 

Atrybut atrybut został użyty do oznaczania tabeli układu, ale ta tabela zawiera elementy i/ lub atrybuty, 

które mogą być używane tylko z tabelami danych. Tabele układu nie może mieć żadnego opisu i mogą 

zawierać tylko <tr> i <td> elementy. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F46.html  

<table role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 20px;” title=”Przydatne Linki” 

cellspacing=”5” cellpadding=”5”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 128, kolumny 21; do linii 128, kolumny 170 

<a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ 

Zbłąkany znacznik końcowy sub. 

Od linii 446, kolumny 68; do linii 446, kolumny 73 

15<sup>30</sub>↩  

Atrybut cellspacing jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu 

CSS). 

Od linii 456, kolumny 17; do linii 456, kolumny 139 

<table cellpadding=”5” cellspacing=”5” role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 20px;” 

title=”Przydatne Linki”>↩  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 80 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  



 

675 
 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.nfz.gov.pl/bip/podstawy-prawne/” target=”_blank” title=”BIP”>  

Linia 224 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”>  

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 128, kolumny 21; do linii 128, kolumny 170 

<a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

 

 

b)  Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-rzeszow.pl/css/style.css 

Linia 268: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask()  

Linia 268: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

 Linia 272: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none 

 Linia 278: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

Linia 268: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 268: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 272: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 278: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-rzeszow.pl/css/style.css 

Linia 268: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 268: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-rzeszow.pl/css/style.css 

Linia 268: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask()  
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

3.1.2 Błędy 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych. Pusty nagłówek nie będzie 

prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt. Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki 

zawierają zawartość informacyjną. 

Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy musi być 

przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość tekstową 

w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 
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Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

130. NFZ Podlaski Oddział Wojewódzki 

 

 Adres strony głównej:         https://www.nfz-bialystok.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.nfz-bialystok.pl/ 

podstrona II: https://www.nfz-bialystok.pl/dla-swiadczeniodawcy/ kontraktowanie/kontraktowanie-2015/ 

podstrona III: https://www.nfz-bialystok.pl/594-2/ 

podstrona IV: https://www.nfz-bialystok.pl/nasz-oddzial/witamy/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator nie był w stanie zanalizować podstrony 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 127 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą ich dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label>, lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby” do kontroli etykiet, jeśli nie można użyć etykiety lub jej użycie może wprowadzać w błąd. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”search” class=”form-control search-input” placeholder=”Wyszukaj...” value=”” name=”s”> 

Linia 154 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialow/ruszyla-telefoniczna-informacja-pacjenta/”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić alternatywę dla krótkiego 

tekstu: 
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 Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować obrazu lub 

przekazać jego celu do użytkownika. Należy dodać odpowiednio atrybut „Alt”, „tytuł”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”https://www.nfz-bialystok.pl/wp-content/uploads/2018/08/owieśkszony-pliczek.jpg”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić alternatywę dla krótkiego 

tekstu: 

 Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować obrazu lub 

przekazać jego celu do użytkownika. Należy dodać odpowiednio atrybut „Alt”, „tytuł”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”https://www.nfz-bialystok.pl/wp-content/uploads/2018/06/wieksza-reh-2. jpg”> 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): występuje w liniach 298 359  

372 380 392 399 404 410 419 432 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<ul id=”sidebar” class=”news-block”> 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): występuje w liniach 298 330  

359 380 392 399 404 410 419 432 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<ul id=”sidebar”> 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator nie był w stanie zanalizować podstrony 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić alternatywę dla krótkiego 

tekstu: 

 Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować obrazu lub 

przekazać jego celu do użytkownika. Należy dodać odpowiednio atrybut „Alt”, „tytuł”, „Aria-Label” lub  

„Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”bip.jpg”> 

Linia 333 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  
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<span style=”font-size: 16pt;”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Walidator nie był w stanie zanalizować podstrony. 

2.2 PODSTRONA II 

Walidator nie był w stanie zanalizować podstrony. 

2.3 PODSTRONA III 

Walidator nie był w stanie zanalizować podstrony. 

2.4 PODSTRONA IV 

Walidator nie był w stanie zanalizować podstrony. 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Punkt orientacyjny wyszukiwania ARIA jest obecny. 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2 Błędy 
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Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję  

obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz nie 

przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

131. NFZ Pomorski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-gdansk.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-gdansk.pl/  
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podstrona II: http://www.nfz-gdansk.pl/refundacja-lekow,10 

podstrona III: http://www.nfz-gdansk.pl/portale-nfz,11 

podstrona IV: http://www.nfz-gdansk.pl/o-oddziale/kontakt-z-oddzialem,4394 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 20 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  
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<div id=”privacypolicy” style=”background-color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgba(0, 0, 0, 0.75); z-

index:1000; font-size: 13px; padding: 15px 25px; lineheight: 2.0em; text-align: center; width: 100%; 

display: block; position: fixed; bottom: 0px; color: #FFF;”> 

Linia 29 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a class=”contrast-default” href=”#”> 

Linia 37 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika bez etykiety powinny 

mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „tytuł”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub, gdzie stosowne „wartość”) atrybuty do Label 

kontroluje, gdy projekt wizualny nie może pomieścić etykietę (na przykład, jeśli nie ma tekstu na ekranie,  

który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. 

Agenci użytkownika, w tym technologia wspomagająca, mogą używać tych atrybutów. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<button type=”submit” class=”btn”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić alternatywę dla krótkiego 

tekstu: 

 Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować obrazu lub 

przekazać jego celu do użytkownika. Należy dodać odpowiednio atrybut „Alt”, „tytuł”, „AriaLabel” lub 

„Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/uploads/images/Refundacja_lekow.jpg”> 

Linia 176 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2> 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’):  

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html  

<div id=”home-news” class=”clearfix”> 

Linia 749 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:14px;”> 

Linia 813 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table> 

Linia 954 [WCAG2 1.3.1 (A)] Skojarz znaczniki <label> z formantami formularza za pomocą 

atrybutu „for”: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

2.2 PODSTRONA II 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

2.3 PODSTRONA III 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

2.4 PODSTRONA IV 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

132. NFZ Śląski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-katowice.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-katowice.pl/  

podstrona II: http://www.nfz-katowice.pl/news/74/dla-swiadczeniodawcy/ aktualnosci-dla-

swiadczeniodawcow  

podstrona III: http://www.nfz-katowice.pl/news/72/dla-swiadczeniodawcy/ komunikaty-dla-

swiadczeniodawcow/121468  

podstrona IV: http://www.nfz-katowice.pl/kontakt/kontakt-z-nami/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Zawartość tekstowa elementu <script> nie była w wymaganym formacie: zamiast gwiazdki lub 

ukośnika widnieje litera ‚w’. 

Od linii 37, kolumny 5; do linii 37, kolumny 13 

****/↩ </script>↩ < 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 156, kolumny 8; do linii 156, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Element div nie jest dozwolony jako 

podrzędny dla elementu span w tym kontekście. 

Od linii 212, kolumny 37; do linii 212, kolumny 58 

<div class=”clearfix”></div> 

Powielenie identyfikatora (‚id’) o nazwie ‚slide_0’. Od linii 377, kolumny 7; do linii 382, kolumny 30 

iv>↩ <div class=”slide” id=”slide_0”↩ data-link=”http://nfz.gov.pl/ aktualnosci/aktualnosci-

oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniemniepelnosprawnosci,328.html”↩ data-target=”1”↩ 

data-tytul=”Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 113 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut  

„Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Arialabelledby” 

także były puste lub nie występowały.. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img alt=”” src=”http://www.nfz-katowice.pl/images/bip.png” style=”width: 22px; height: 22px;” 

title=”ikonka BIP”> 

Linia 582 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table class=”submenu pacjent”> 

Linia 743 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

Linia 979 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach  

i pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html <span style=”font-size:13px;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Zawartość tekstowa elementu <script> nie była w wymaganym formacie: zamiast gwiazdki lub 

ukośnika widnieje litera ‚w’. 

Od linii 37, kolumny 5; do linii 37, kolumny 13 

****/↩ </script>↩ < 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 
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Od linii 155, kolumny 8; do linii 155, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 112 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Arialabelledby” także były puste 

lub nie występowały.. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img alt=”” src=”http://www.nfz-katowice.pl/images/bip.png” style=”width: 22px; height: 22px;” 

title=”ikonka BIP”> 

Linia 276 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table class=”files-list news-list news-module”> 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 112 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Arialabelledby” także były puste 

lub nie występowały.. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img alt=”” src=”http://www.nfz-katowice.pl/images/bip.png” style=”width: 22px; height: 22px;” 

title=”ikonka BIP”> 

Linia 261 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  
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<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Zawartość tekstowa elementu <script> nie była w wymaganym formacie: zamiast gwiazdki lub 

ukośnika widnieje litera ‚w’. 

Od linii 37, kolumny 5; do linii 37, kolumny 13 

****/↩ </script>↩ < 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-katowice.pl/styles/1.base.css 

Linia 661: div.group-slide .menuheader  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand Linia 740: 

.arrowlistmenu .menuheader  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

2.1.2 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/3.jquery-ui.css 

Linia 368: 

.ui-datepicker-cover Błąd parsowania mask() 

2.1.3 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/4.lighbox.css 

Linia 81: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 202: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none 

2.1.4 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/8.progressionplayer.css 

Linia 137: 
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.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 158: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 215: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 230: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-katowice.pl/styles/1.base.css 

Linia 661: div.group-slide .menuheader  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand Linia 740: 

.arrowlistmenu .menuheader  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

2.2.2 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/3.jquery-ui.css 

Linia 368: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() 

2.2.3 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/4.lighbox.css 

Linia 81: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 202: 

.tos-slide.tos-html > div * Błąd parsowania none 

2.2.4 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/8.progressionplayer.css 
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c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

133. NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-kielce.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

 

podstrona I: http://www.nfz-kielce.pl/ 

podstrona II: http://www.nfz-kielce.pl/nasz-oddzial/dyrekcja-oddzialu/ 

podstrona III: http://www.nfz-kielce.pl/nasz-oddzial/rada-oddzialu/ 

podstrona IV: http://www.nfz-kielce.pl/kontakt/kontakt-z-nami/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 121, kolumny 7; do linii 121, kolumny 156 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Element div nie jest dozwolony jako 

podrzędny dla elementu span w tym kontekście. Od linii 181, kolumny 6; do linii 181, kolumny 27 

pan>↩ <div class=”clearfix”></div> 

Atrybut cellpadding jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu 

CSS). 

Od linii 669, kolumny 6; do linii 669, kolumny 67 

ox”>↩ <table cellpadding=”10” cellspacing=”10” style=”width: 100%;”>↩ <tbo 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 81 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:12px;”> 



 

695 
 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption >  

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table style=”width: 100%;” cellspacing=”10” cellpadding=”10”> 

Linia 882 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”calendar” title=”Kalendarz wydarzeń”> 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut href nie jest dozwolony w elemencie span w tym miejscu. 

Od linii 66, kolumny 5; do linii 66, kolumny 61 

„>↩ <span href=”#” class=”menu-mobilne” title=”menu mobilne”></span  

Atrybut cellpadding jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu 

CSS). 

Od linii 238, kolumny 10; do linii 238, kolumny 80 

↩ <table border=”0” cellpadding=”5” cellspacing=”5” class=”tabelkaszara”>↩ <tbo 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 91 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  
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<span style=”font-size:12px;”> 

Linia 208 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

Linia 260 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:13px;”> 

.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut href nie jest dozwolony w elemencie span w tym miejscu. 

Od linii 66, kolumny 5; do linii 66, kolumny 61 

„>↩ <span href=”#” class=”menu-mobilne” title=”menu mobilne”></span Atrybut niedozwolony dla 

elementu a w tym miejscu. Od linii 131, kolumny 7; do linii 131, kolumny 156 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-żółta”>↩  

Atrybut border jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu CSS). 

Od linii 240, kolumny 1; do linii 240, kolumny 60 

e:</div>↩ ↩ <table border=”0” class=”tabelkaszara” style=”width: 100%;”>↩ <tbo 

Atrybut border jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu CSS). 

Od linii 281, kolumny 1; do linii 281, kolumny 60 

v>↩ ↩ <div>↩ <table border=”0” class=”tabelkaszara” style=”width: 100%;”>↩ <tbo 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 91 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 



 

697 
 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:12px;”> 

Linia 208 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 91 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:12px;”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-kielce.pl/gfx/nfz-kielce/_thumbs/ nfz__1429007066_rIM.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-kielce.pl/gfx/nfz-kielce/_thumbs/ nfz__1429007066_rIM.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien  

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-kielce.pl/gfx/nfz-kielce/_thumbs/ nfz__1429007066_rIM.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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134. NFZ Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-olsztyn.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-olsztyn.pl 

podstrona II: http://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/ 

podstrona III: http://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/karty-uslug/ 

podstrona IV: http://www.nfz-olsztyn.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 83, kolumny 8; do linii 83, kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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42 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input type=”button” class=”button-primary small js-close” value=”Zamknij”> 

 

 96 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:16px;”> 

574 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table style=”border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff; height: 700px; width: 329px; text-align: 

center; border-collapse: collapse;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 84, kolumny 8; do linii 84, kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

97 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  
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<span style=”font-size:16px;”> 

.PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 84, kolumny 8; do linii 84, kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

183 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/pacjent/karty-uslug/”> 

312 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 84, kolumny 8; do linii 84, kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

Stosowanie znacznika font jest niezalecane (parametry tekstu należy definiować w arkuszu CSS). 

Od linii 793, kolumny 36; do linii 793, kolumny 57 

ov.pl”><u><font color=”#0066cc”>www.nf 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

Dokument ten jest poprawnie napisanym arkuszem CSS wersja 3 + SVG !  
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2.2 PODSTRONA II 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

Dokument ten jest poprawnie napisanym arkuszem CSS wersja 3 + SVG !  

2.3 PODSTRONA III 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

Dokument ten jest poprawnie napisanym arkuszem CSS wersja 3 + SVG !  

2.4 PODSTRONA IV 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

Dokument ten jest poprawnie napisanym arkuszem CSS wersja 3 + SVG !  

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 



 

705 
 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

3.2.2 Błędy 

Język dokumentu nie jest podany. Określenie języka strony umożliwia czytnikom ekranu odczytywanie 

zawartości w odpowiednim języku. Ułatwia również automatyczne tłumaczenie treści. Określ język 

dokumentu, używając atrybutu < html lang > (np. < html lang = „en” >). Standardy i wytyczne: 3.1.1 

Language of Page (Level A) 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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135. NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/start/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/start/ 

podstrona II: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/10105/ 

podstrona III: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13643/ 

podstrona IV: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/6780/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 175, kolumny 8; do linii 175, kolumny 157 
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„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Zbłąkany tag końcowy div. 

Od linii 289, kolumny 3; do linii 289, kolumny 8 

</div>↩ ↩ </div>↩ ↩ </s 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 410 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2> 

Linia 486 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<h2 style=”font-size: 24px”> 

Linia 491 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 175, kolumny 8; do linii 175, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Zbłąkany tag końcowy div. 

Od linii 289, kolumny 3; do linii 289, kolumny 8 

</div>↩ ↩ </div>↩ ↩ </s 
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1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 228 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

Linia 259 [WCAG2 1.3.1 (A)] Skojarz znaczniki <label> z formantami formularza za pomocą 

atrybutu „for”: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label> 

Linia 326 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<h3 style=”font-size:13px;”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 175, kolumny 8; do linii 175, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Zbłąkany tag końcowy div. 

Od linii 316, kolumny 3; do linii 316, kolumny 8 

</div>↩ ↩ </div>↩ ↩ </s 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 231 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 
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WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 

Linia 1 

.ui-datepicker-cover  Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none 

Linia 1 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 
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Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych. Pusty nagłówek nie będzie 

prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt. Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki 

zawierają zawartość informacyjną. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

136. NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-szczecin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-szczecin.pl/ 

podstrona II: http://www.nfz-szczecin.pl/dla_pacjenta.htm 

podstrona III: http://www.nfz-szczecin.pl/nasz_oddzial_nfz.htm 

podstrona IV: http://www.nfz-szczecin.pl/kontakt.htm 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 
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 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 34 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 

<img src=”/css/default/images/logo_niepodlegla.png” alt=”logo”> 

Linia 42 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Powiąż formanty formularza z <label> tagami lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”, które mogą być mylące lub niemożliwe do wykorzystania jako etykieta. Czytaj więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”search” class=”text-input search-input” value=”” placeholder=”Wyszukaj” type=”text”> 

Linia 47 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 
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<a class=”bip” title=”BIP” href=”http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-zachodniopomorskiego-

ow-nfz”> 

Linia 296 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

Linia 356 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://archiwum.nfz-szczecin.pl”> 

Linia 366 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table style=”padding: 0px; border: medium none; margin: 0px; visibility: hidden; position: absolute; 

border-collapse: collapse; width: 0px;” cellspacing=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Linia 34 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 

<img src=”/css/default/images/logo_niepodlegla.png” alt=”logo”> 

Linia 140 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

If there is nlink then there must be nalternative text provided. Sremove any ‚alt’, ‚title’, ‚aria-label’ or  

‚aria-labelledby’ attributes. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a class=”print” onclick=”javascript: window.print();” title=”drukuj”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 
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Brak błędów. 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 34 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html 

<img src=”/css/default/images/logo_niepodlegla.png” alt=”logo”> 

Linia 2922 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table style=”padding: 0px; border: medium none; margin: 0px; visibility: hidden; position: absolute; 

border-collapse: collapse; width: 0px;” cellspacing=”0”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>   

3.1.2 Błędy 
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•  Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu 

alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest 

niedostępny. Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle 

przedstawić zawartość i funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub 

otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny 

tekst (Alt = „”).  

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznegokreślonegw standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

137. NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-krakow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-krakow.pl/  

podstrona II: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-pokroku/ 

podstrona III: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-pokroku/umow-wizyte-w-mow-

nfz-przez-nternet/ 

podstrona IV: http://www.nfz-krakow.pl/kontakt/ 



 

718 
 

 

 Czas realizacji badania: 01.08.2018 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Norbert Brzostowski   Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Małgorzata Boruch Julia 
Gierasiumiuk 

Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut value nie jest dozwolony w elemencie li w tym miejscu. 

Od linii 723, kolumny 2; do linii 723, kolumny 15 

/a></li>↩<li value=”2”><a hre 

Zduplikowany identyfikator (id) kalendarz_blok. Od linii 969, kolumny 2; do linii 969, kolumny 26 

us</h2> ↩<div id=”kalendarz_blok”>↩<di Zduplikowany identyfikator (id) county. 

Od linii 1025, kolumny 2; do linii 1025, kolumny 88 

</label>↩<select id=”county” name=”data” onchange=”selecturl(this);” class=”select mt-15 mb-15”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’):  
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Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html  

<div id=”kalendarz_blok”> 

Linia 811 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”county” class=”show-for-sr”> 

[WCAG2 3.3.2 (A)] Odpowieni tekst <label> musi pojawić się przed formantem: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/H44.html  

<select id=”county” name=”data” onchange=”selecturl(this);” class=”select mt-15 mb-15”> 

Linia 839 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst legendy 

jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button type=”button” class=”month_prev”> 

Linia 856 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki  

danych i komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności:  

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i rozróżnienie między 

tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez „Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > 

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table class=”calendar”> 

Linia 1026 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 
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W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Błędy nie występują. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 575 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<a href=”http://www.kpk.nfz.gov.pl” style=”text-decoration: none; color: rgb(48, 110, 255); font-family: 

sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: 

initial; backgroundsize: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; backgroundposition: 

initial; background-repeat: initial;”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Błędy nie występują. 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-krakow.pl/gfx/nfz-krakow/_thumbs/ nfz__1475218001_rIM.css 

Linia: 1  

  .ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia: 1  

  .tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia: 1  

  .mejs-container.progression-skin .mejs-controls  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-krakow.pl/gfx/nfz-krakow/_thumbs/ nfz__1475218001_rIM.css 

Linia: 1  

  .ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia: 1  

  .tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

Błąd parsowania none Linia: 1  

  .mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien  

Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-volume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-volume-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

Linia: 1  

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-

prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejsshow-playlist:hover, .progression-skin .mejs-controls 

.mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

Linia: 1  

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

Linia: 1  

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-player-preview 

ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-krakow.pl/gfx/nfz-krakow/_thumbs/ nfz__1475218001_rIM.css 

Linia: 1  

  .ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia: 1  

  .tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia: 1  

  .mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia: 1  

  .progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 



 

724 
 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych 

Podpis tabeli 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 
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najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

138. Narodowy Fundusz Zdrowia 

Adres strony głównej:         http://www.nfz.gov.pl/ 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/interpretacje-przepisow/ 

podstrona III: http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/interpretacje-przepisow/decyzja-nr-0702i2018,6291.html 

podstrona IV: http://www.nfz.gov.pl/kontakt/centrala-nfz/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 80, kolumny 8; do linii 80, kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

Element div nie jest dozwolony jako element podrzędny w elemencie span w tym kontekście. 

Od linii 200, kolumny 6; do linii 200, kolumny 27 

pan>↩ <div class=”clearfix”></div> 

Użycie przestarzałego atrybutu cellpadding w tabeli jest niezalecane. Zamiast niego należy użyć 

odpowiedniego atrybutu CSS. 

Od linii 1236, kolumny 4; do linii 1236, kolumny 126 

-->↩ ↩ <table cellpadding=”5” cellspacing=”5” role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 

20px;” title=”Przydatne Linki”>↩ <tbo 

Element img musi mieć atrybut ‚Alt’, z wyjątkiem określonych warunków. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi dostarczania tekstu alternatywy dla obrazów. 

Od linii 1241, kolumny 148; do linii 1241, kolumny 10451 

rte dane”><img height=”59” src=”data:image/ 

png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALEAAAA7CAYAAAA0Amt7AAAAAXNSR0IA… 

Km0NCoSdQ5JNE/5KAP4fEhCsPZv8Vc0AAAAASUVORK5CYII=” style=”width: 127px; height: 43px;” 

width=”176” /></a></ 

W HTML nie ma takiego atrybutu jak korupcja. Od linii 1261, kolumny 7; do linii 1261, kolumny 172 

p>↩ ↩ <p><a href=”http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialaniekorupcji/korupcja-szkodzi-

zdrowiu/” korupcja=”” szkodzi=”” title=”odnośnik do kampanii „ zdrowiu=””><img h 

Atrybut szkodzi nie występuje w HTML. 

Od linii 1261, kolumny 7; do linii 1261, kolumny 172 

p>↩ ↩ <p><a href=”http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialaniekorupcji/korupcja-szkodzi-

zdrowiu/” korupcja=”” szkodzi=”” title=”odnośnik do kampanii „ zdrowiu=””><img h 

Element img musi mieć atrybut ‚Alt’, z wyjątkiem określonych warunków. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi dostarczania tekstu alternatywy dla obrazów. 

Od linii 1261, kolumny 173; do linii 1261, kolumny 54784 
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drowiu=””><img height=”62” src=”data:image/ 

png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfoAAAA+CAYAAADDG9lfAAAAAXNSR0IA…bUo

ry2QjV9j/ YWMh8v8BLRmisCOd8UQAAAAASUVORK5CYII=” style=”width: 349px; height: 62px;” 

width=”505” /></a></ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

106 E885 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Arialabelledby”, aby oznaczyć formanty, gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html <input type=”text” name=”query” 

maxlength=”128”> 

959 E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<span style=”font-size:13px;”> 

E889 [WCAG2 1.3.1 (A)] Tabele układu nie mogą mieć elementów tabeli danych ani atrybutów: 

Atrybut atrybut został użyty do oznaczania tabeli układu, ale ta tabela zawiera elementy i/ lub atrybuty, 

które mogą być używane tylko z tabelami danych. Tabele układu nie może mieć żadnego opisu i mogą 

zawierać tylko <tr> i <td> elementy. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F46.html  

<table role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 20px;” title=”Przydatne Linki” 

cellspacing=”5” cellpadding=”5”> 

50 E910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html font:bold 14px Helvetica, sans-serif; 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 122, kolumny 9; do linii 122, kolumny 158 
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>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

Użycie przestarzałego atrybutu cellpadding w tabeli jest niezalecane. Zamiast niego należy użyć 

odpowiedniego atrybutu CSS. 

Od linii 783, kolumny 4; do linii 783, kolumny 126 

-->↩ ↩ <table cellpadding=”5” cellspacing=”5” role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 

20px;” title=”Przydatne Linki”>↩ <tbo 

Atrybut korupcja nie występuje w HTML. 

Od linii 808, kolumny 7; do linii 808, kolumny 172 

p>↩ ↩ <p><a href=”http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialaniekorupcji/korupcja-szkodzi-

zdrowiu/” korupcja=”” szkodzi=”” title=”odnośnik do kampanii „ zdrowiu=””><img h 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardów  

W3C i WCAG 2.0 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/_thumbs/nfz__1531466518_ q4Y.css 

Linia 1: 

#cookie-info middle nie jest wartością align-items : middle Linia 1: 

.ui-dialog .ui-dialog-titlebar-close::before  

Niepoprawny numer : font-weight 50 nie jest wartością font-weight : 50 Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) 
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2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/_thumbs/nfz__1531466518_ q4Y.css 

Linia 1: 

#cookie-info middle nie jest wartością align-items : middle Linia 1: 

.ui-dialog .ui-dialog-titlebar-close::before  

Niepoprawny numer : font-weight 50 nie jest wartością font-weight : 50 Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) 

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/_thumbs/nfz__1531466518_ q4Y.css 

Linia 1: 

#cookie-info middle nie jest wartością align-items : middle Linia 1: 

.ui-dialog .ui-dialog-titlebar-close::before  

Niepoprawny numer : font-weight 50 nie jest wartością font-weight : 50 Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom ) Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none  
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c) Sprawdzenie błędów w występowaniu lub braku elementów struktury (m.in. nagłówków, tabel) 

w kodzie źródłowym 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1  Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

3.1.2  Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego pod kątem standardu WCAG 2.0   

6.1 PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 
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Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

139. Opolski Inspektor Inspekcji Handlowej 

 Adres strony głównej      http://www.opole.wiih.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.opole.wiih.gov.pl/  

podstrona II: http://www.opole.wiih.gov.pl/kontakt  

podstrona III: http://www.opole.wiih.gov.pl/poradnik  

podstrona IV: http://www.opole.wiih.gov.pl/inspektorat 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od 

linii 14, kolumna 3; do linii 14, kolumna 113 

css” />↩  <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez_20/css/position.css” type=”text/css” 

media=”screen,projection”  />↩  <li Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 15, 

kolumna 3; do linii 15, kolumna 111 

on”  />↩  <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez_20/css/layout.css” type=”text/ css” 

media=”screen,projection”  />↩  <li 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 261, kolumna 24; do linii 261, kolumna 136 

ews_text”><img src=”/images/zakupy.jpg” border=”0” width=”100” height=”100” style=”border: 0; float: 

left; margin: 3px;” /><stron 

Atrybut hspace w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 309, kolumna 180; do linii 309, kolumna 316 

rder: 0;”><img src=”https://www.uokik.gov.pl/img/d45af4b9.jpg” border=”0” alt=”Unijna Nagroda za 

Bezpieczeństwo Produktów” hspace=”5” vspace=”5” /></a></ 

Atrybut vspace w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 309, kolumna 180; do linii 309, kolumna 316 

rder: 0;”><img src=”https://www.uokik.gov.pl/img/d45af4b9.jpg” border=”0” alt=”Unijna Nagroda za 

Bezpieczeństwo Produktów” hspace=”5” vspace=”5” /></a></  

Powielony identyfikator ID  here. 
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Od linii 433, kolumna 1; do linii 433, kolumna 14 

ul>↩↩↩↩↩↩↩<h2 id=”here”> </h2> 

Brak zamknięcia pewnych elementów przed zamykającym tagiem body. 

Od linii 534, kolumna 368; do linii 534, kolumna 374 

;”/></div></body>↩</ 

 

 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 261  [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/images/zakupy.jpg” border=”0” width=”100” height=”100” style=”border: 0; float: left; margin: 

3px;” /> 

Linia 298  [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/images/konkursKE.jpg” border=”0” width=”100” height=”100” style=”border: 0; float: left; 

margin: 3px;” /> 

Linia 377  [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 433 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<h2 id=”here”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 15, kolumna 3; do linii 15, kolumna 113 

css” />↩  <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez_20/css/position.css” type=”text/css” 

media=”screen,projection”  />↩  <li  

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 16, kolumna 3; do linii 16, kolumna 111 

on”  />↩  <link rel=”stylesheet” href=”/templates/beez_20/css/layout.css” type=”text/ css” 

media=”screen,projection”  />↩  <li 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 314, kolumna 1; do linii 314, kolumna 44 

OPOLU</p>↩<p style=”text-align: left;” align=”center”>ul. Mi 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 315, kolumna 1; do linii 315, kolumna 44 

Opole</p>↩<p style=”text-align: left;” align=”center”>tel.   

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 14, kolumna 3; do linii 14, kolumna 113 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 311, kolumna 2; do linii 311, kolumna 7 

„></div>↩</div>↩        

Niezamknięty element ul. 

Od linii 301, kolumna 1; do linii 301, kolumna 4 

ości:</p>↩<ul>↩<li>p 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Brak błędów kontrastu. 



 

736 
 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

140. Opolski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

 Adres strony głównej:         https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/pl/ / 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/pl/  

podstrona II: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/pl/c/wykaz-metodykpobierania-probek.html  

podstrona III: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/pl/c/skargi-wnioski-isprawy-dotyczace-ustawowych-zadan-

ijhars.html  

podstrona IV: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. Od linii 9, kolumna 

1; do linii 9, kolumna 135 

ollow” />↩<meta data-rel=”icon” data-href=”/favicon.ico” data-type=”image/x-icon” http-equiv=”content-

type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩<link 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 55, kolumna 102; do linii 55, kolumna 142 

title=””><img src=”/files/Naglowek/wijhars.png” /> </a>< 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 57, kolumna 111; do linii 57, kolumna 153 

blicznej”><img src=”/images/header-logotype-1.png” /> </a>< 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 63, 

kolumna 20; do linii 63, kolumna 34 

s=”title”><font size=”1”>Biulet 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 275, kolumna 1; do linii 275, kolumna 18 

2018</p>↩↩<p align=”center”><stron 
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Niedozwolone jest użycie spacji w atyrbucie href. 

Od linii 334, kolumna 39; do linii 334, kolumna 93 

;”>&nbsp; <a href=”/files/_aktualnosci/zboża komunikat_2016.pdf”><stron 

Niedozwolone jest użycie spacji w atyrbucie href. 

Od linii 346, kolumna 102; do linii 346, kolumna 181 

on: none”><a href=”https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/files/_aktualnosci/Pakowanie jaj. 

pdf”><font  

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html (displayed in new window). 

<img src=”/files/Naglowek/wijhars.png” /> 

Linia 63 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html (displayed in new 

window). 

<font size=”1”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. Od linii 9, kolumna 

1; do linii 9, kolumna 135 

ollow” />↩<meta data-rel=”icon” data-href=”/favicon.ico” data-type=”image/x-icon” http-equiv=”content-

type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩<link 

Atrybut color w tagu hr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 264, kolumna 1; do linii 264, kolumna 76 

ong></p>↩↩<hr align=”center” color=”#339900” noshade=”noshade” size=”3” width=”550” />↩<p>Po 

Atrybut noshade w tagu hr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 264, kolumna 1; do linii 264, kolumna 76 
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ong></p>↩↩<hr align=”center” color=”#339900” noshade=”noshade” size=”3” width=”550” />↩<p>Po 

Atrybut noshade w tagu hr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 277, kolumna 1; do linii 277, kolumna 76 

bsp;</p>↩↩<hr align=”center” color=”#339900” noshade=”noshade” size=”3” width=”550” />↩<p st 

Atrybut align w tagu hr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 285, kolumna 1; do linii 285, kolumna 76 

bsp;</p>↩↩<hr align=”center” color=”#339900” noshade=”noshade” size=”3” width=”550” />↩<p>&n 

Atrybut size w tagu hr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 285, kolumna 1; do linii 285, kolumna 76 

bsp;</p>↩↩<hr align=”center” color=”#339900” noshade=”noshade” size=”3” width=”550” />↩<p>&n 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 58 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html (displayed in new window). 

<img src=”/files/Naglowek/wijhars.png” /> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. Od linii 9, kolumna 

1; do linii 9, kolumna 135 

ollow” />↩<meta data-rel=”icon” data-href=”/favicon.ico” data-type=”image/x-icon” http-equiv=”content-

type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩<link 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 57, kolumna 102; do linii 57, kolumna 142 

title=””><img src=”/files/Naglowek/wijhars.png” /> </a 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 59, kolumna 111; do linii 59, kolumna 153 

blicznej”><img src=”/images/header-logotype-1.png” /> </a>< 

Atrybut color w tagu hr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 
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Od linii 262, kolumna 1; do linii 262, kolumna 76 

„ /></p>↩↩<hr align=”center” color=”#339900” noshade=”noshade” size=”3” width=”550” />↩<p st 

Atrybut noshade w tagu hr jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 262, kolumna 1; do linii 262, kolumna 76 

„ /></p>↩↩<hr align=”center” color=”#339900” noshade=”noshade” size=”3” width=”550” />↩<p st 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 57 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html (displayed in new window). 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I Arkusz CSS: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/assets/e8032bfe/css/style. 

css 

Linia 1    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 

Linia 1  

.documentInfoContainer .iconList  

Niepoprawny numer : margin-top px nie jest wartością margin-top Linia 1  

.element .link td  

Właściwość cell-spacing nie istnieje 

Arkusz CSS: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/assets/98dc3371/css/ common2.css 

Linia 282  

.media.player .html5 .control .quality  

Właściwość text-weight nie istnieje 

2.2 PODSTRONA II Arkusz CSS: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/assets/e8032bfe/css/style. 
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css 

Linia 1    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 

Linia 1  

.documentInfoContainer .iconList  

Niepoprawny numer : margin-top px nie jest wartością margin-top Linia 1  

.element .link td  

Właściwość cell-spacing nie istnieje 

Arkusz CSS: https://bipwijhars.e-wojewoda.pl/assets/98dc3371/css/ common2.css 

Linia 282  

.media.player .html5 .control .quality  

Właściwość text-weight nie istnieje 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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141. Opolski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 Adres strony głównej:         https://winb.opole.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://winb.opole.pl/  

podstrona II: https://winb.opole.pl/kontakt.php  

podstrona III: https://winb.opole.pl/archiwum.php 

podstrona IV: https://winb.opole.pl/brzeg.php 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją <!DOCTYPE html>. 
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Od linii 1, kolumna 1; do linii 2, kolumna 39 

↩<form action=”dzien.php” method=”post”>↩↩↩<!D Elementowi head brakuje wymaganego tagu title. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 2, kolumna 39 

↩<form action=”dzien.php” method=”post”>↩↩↩<!D Definicja doctype w niewłaściwym miejscu. 

Od linii 5, kolumna 1; do linii 5, kolumna 121 

„post”>↩↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Element początkowy html w 

niewłaściwym miejscu. 

Od linii 6, kolumna 1; do linii 6, kolumna 43 

nal.dtd”>↩<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>↩<head Element początkowy head w 

niewłaściwym miejscu. 

Elementowi meta brakuje jednego z wymaganych atrybutów: itemprop, property. 

Od linii 10, kolumna 2; do linii 10, kolumna 36 

nt=”” />↩<meta name=”keywords” content=”” />↩↩ < Użycie niedozwolonego zapisu kodowego U+009c. 

Zbłąkany tag zamykający head. 

Od linii 41, kolumna 1; do linii 41, kolumna 7 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 137  [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<IMG align=”center” SRC=”images/dzienniki_bialy.jpg” NAME=”monitor” BORDER=0> 

Linia 307  [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<img ALIGN=JUSTIFY src=”img/sluzymy_niepodleglej.jpg” alt=”” id=”2” width=”469” he- 

ight=”562” border=”0” align=”right”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 
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Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją <!DOCTYPE html>. 

Atrybut bordercolor nie jest dozwolony w tagu table w tym miejscu. 

Od linii 115, kolumna 3; do linii 115, kolumna 96 

</div>↩ <table style=”padding: 0px; margin: 5px;” BGCOLOR=’#6495ed’ BORDER=’14’ 

BORDERCOLOR=’#6495ed’>↩  <CA 

Atrybut bgcolor w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 3, kolumna 39 

↩↩<form action=”dzien.php” method=”post”>↩↩↩<!D Elementowi head brakuje wymaganego tagu title. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 3, kolumna 39 

↩↩<form action=”dzien.php” method=”post”>↩↩↩<!D 

Zbłąkany tag zamykający head. 

Od linii 25, kolumna 1; do linii 25, kolumna 7 

u</title>↩</head>↩↩<bod 

Tag początkowy body został już otwarty. 

Od linii 27, kolumna 1; do linii 27, kolumna 6 

↩</head>↩↩<body>↩↩<div 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 116  [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<IMG align=”center” SRC=”images/dzienniki_bialy.jpg” NAME=”monitor” BORDER=0> 

Linia 282 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 322 327 
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Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<img ALIGN=JUSTIFY src=”img/sluzymy_niepodleglej.jpg” alt=”” id=”2” width=”469” height=”562” 

border=”0” align=”right”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://winb.opole.pl/css/style.css 

77 

#menu_bar h2 

Niepoprawny numer : float center nie jest wartością float 

90 

#content_wrapper  

Błąd parsowania 114 

#center h2 

Niepoprawny numer : float center nie jest wartością float 

399  

img 

Niepoprawny numer : float center nie jest wartością float 

Arkusz CSS: https://winb.opole.pl/ 

183  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania 

190  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania 

197  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania 

204  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania  
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212  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania  

307  

Niepoprawny numer : font-size Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz wstawić 

jednostkę miary po wartości innej niż 0 

307    

Właściwość \”text-decoration nie istnieje, należy w jej miejsce użyć text-decoration 307  

Niepoprawny numer : font-size Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz wstawić 

jednostkę miary po wartości innej niż 0 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://winb.opole.pl/css/style.css 

77 

#menu_bar h2 

Niepoprawny numer : float center nie jest wartością float 

90 

#content_wrapper  

Błąd parsowania 

114 

#center h2 

Niepoprawny numer : float center nie jest wartością float 

399 

img 

Niepoprawny numer : float center nie jest wartością float 

Arkusz CSS: https://winb.opole.pl/kontakt.php 

170  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania  

177  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania  
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c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

142. Opolski Inspektor Ochrony Środowiska 

 Adres strony głównej:         http://www.opole.pios.gov.pl/index.php 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.opole.pios.gov.pl/index.php  

podstrona II: http://www.opole.pios.gov.pl/info/komunikaty.html  

podstrona III: http://www.opole.pios.gov.pl/stacje/stacje. php?&width=1680&height=1050  

podstrona IV: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość Pragma atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 7, kolumna 1; do linii 7, kolumna 45 

ale=1.0”>↩<meta http-equiv=”Pragma” content=”no-cache”>↩<meta Niepoprawna wartość Expires 

atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 8, kolumna 1; do linii 8, kolumna 40 

o-cache”>↩<meta http-equiv=”Expires” content=”-1”>↩<meta 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. Od linii 9, kolumna 

1; do linii 9, kolumna 67 

ent=”-1”>↩<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8”>↩↩<lin 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

21, kolumna 1; do linii 21, kolumna 8 

10px;”>↩↩<center>↩<p st 
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Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 147, kolumna 1; do linii 147, kolumna 

4 

li>↩</ol>↩</p>↩<p></ 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 605, kolumna 1; do linii 605, kolumna 

4 

li>↩</ul>↩</p>↩<p></ 

Od linii 627, kolumna 1; do linii 627, kolumna 8 

#### -->↩↩<center>↩<p st 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 63 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<html 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

30, kolumna 1; do linii 30, kolumna 8 

0% 12%”>↩<center>↩<tabl 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 31, kolumna 1; do linii 32, kolumna 40 

↩<center>↩<table cellpadding=”8” cellspacing=”0” border=”0”↩ style=”width: 100%; text-align: left;”>↩  

<tb 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 42, kolumna 1; do linii 42, kolumna 28 

ble>↩<br>↩<table border width=”750px”>↩<capt 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 45, kolumna 82; do linii 45, kolumna 103 

t</b></td><td bgcolor=”#aabbdd”><b>Gmi 

Spacja jest niedozwolona w atrybucie href. 

Od linii 101, kolumna 23; do linii 101, kolumna 110 
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„#ffb6c1”><a href=”parametry.php?st=67&stu=8000001&stn=K-Koźle automat  

1&scrw=1680&scrh=1050”>K-Koźle au 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 31  [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  

<table cellpadding=”8” cellspacing=”0” border=”0” style=”width: 100%; text-align:  

left;”> 

Linia 42  [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<table border width=”750px”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 32  [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html  

<form class=”lupa” style=”font-size: 0.8125em; margin: 0” action=”/wms/wms.php”> 

Linia 33  [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  
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<input class=”inputs” type=”text” name=”wyraz”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.opole.pios.gov.pl/style/floating8.css 

Linia 192  

p.micon  

Niepoprawny numer : padding 5x nie jest wartością padding 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt.  

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

143. Opolski Inspektor Transportu Drogowego 

 Adres strony głównej:         https://witd.opole.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://witd.opole.pl/  

podstrona II: https://witd.opole.pl/?page_id=352 

podstrona III: https://witd.opole.pl/?page_id=305 

podstrona IV: https://witd.opole.pl/?page_id=337 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. 

Od linii 13, kolumna 9; do linii 13, kolumna 81 

>↩<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE” />↩  

Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tagu head w tym kontekście.  

Od linii 23, kolumna 1400; do linii 23, kolumna 1406 

)}</style><title>Wojewó 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 273, kolumna 128; do linii 273, kolumna 132 

xtwidget”></br>↩<a hr 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 541, kolumna 128; do linii 541, kolumna 132 

xtwidget”></br></div> 

Zbłąkany tag zamykający a. 

Od linii 598, kolumna 20; do linii 598, kolumna 23 

d.opole.pl</a></br>↩ 
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 185  [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<button type=”button” class=”btn btn-navbar” data-toggle=”collapse” data-target=”.nav-collapse”> 

Linia 274  [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”aligncenter” title=”Strona Główna” src=”https://witd.opole.pl/wp-content/ 

uploads/2014/11/auto_m.png” alt=”” /> 

Linia 557  [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

558 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”https://witd.opole.pl/?page_id=982”> 

Linia 588  [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html  

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2528.0338003775 

84!2d17.868039600000003!3d50.682197599999995!3m2! 1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s- 

0x471052875a188b37%3A0x6f24f40f01fb88ad!2s Wroc%C5%82awska+170%2C+46-

020+Opole!5e0!3m2 

!1spl!2spl!4v1418329824291” frameborder=”1” style=”border:4px solid white”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwana bezwzględna wartość liczbowa, zamiast względnej (w procentach) w atrybucie width. 

Od linii 364, kolumna 4; do linii 364, kolumna 337 
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g></p>↩<p><iframe style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m1 

4!1m8!1m3!1d2528.0338003775…ka+170%2C+46-020+Opole!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1418329824291” 

width=”100%” height=”350” frameborder=”0”></ifra 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 364, kolumna 4; do linii 364, kolumna 337 

g></p>↩<p><iframe style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m1 

4!1m8!1m3!1d2528.0338003775…ka+170%2C+46-020+Opole!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1418329824291”  

width=”100%” height=”350” frameborder=”0”></ifra Niedomknięte elementy przed zamykającym 

tagiem p. 

Od linii 367, kolumna 12; do linii 367, kolumna 42 

p><strong><div class=”column-half first”></stro  

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. 

Od linii 13, kolumna 9; do linii 13, kolumna 81 

>↩<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE” />↩  

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://witd.opole.pl/wp-content/themes/customizr/inc/ assets/css/black.min.css?ver=3.2.8 

Linia 7 

.sticky-enabled .tc-header  

„progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#CCFFFFFF, 

 endColorstr=#CCFFFFFF)” nie jest wartością filter Linia 7 

.tc-rectangular-thumb img  

Właściwość webkit-transition nie istnieje  

Linia 15 

.nav-collapse.collapse, .no-navbar .nav-collapse  
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„progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#CCFFFFFF, 

 endColorstr=#CCFFFFFF)” nie jest wartością filter  

Arkusz CSS: https://witd.opole.pl/wp-content/themes/customizr-child/ style.css?ver=1.0.1528371496 

Linia 73 

.widget li 

Niepoprawny numer : border-bottom Nieznany wymiar  

Linia 94 

.tc-header 

Niepoprawny numer : border-bottom Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz 

wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 Linia 100  

body 

Niepoprawny numer : font-size Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Linia 129 

#left.widget-area::after 

Niepoprawny numer : bottom Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz wstawić 

jednostkę miary po wartości innej niż 0 Linia 73 

.widget li 

Niepoprawny numer : border-bottom Nieznany wymiar  

Linia 94 

.tc-header 

Niepoprawny numer : border-bottom Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz 

wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 Linia 100  

body 

Niepoprawny numer : font-size Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane Linia 129 

#left.widget-area::after 

Niepoprawny numer : bottom Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz wstawić 

jednostkę miary po wartości innej niż 0 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 
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oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

144. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

 Adres strony głównej:   http://psp.opole.pl/       

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://psp.opole.pl/ 

podstrona II: http://psp.opole.pl/kontakt/ 

podstrona III: http://psp.opole.pl/aktualnosci/ 

podstrona IV: http://psp.opole.pl/strony/o-nas/ 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 
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Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 4, kolumna 53 

↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”↩„http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>↩<html 

Błąd w obrębie CSS - grean nie jest poprawną wartością dla color. 

Od linii 118, kolumna 4; do linii 118, kolumna 116 

/span>↩   <ul id=”nowosci” style=”position:absolute; width:610px; left:385px; top:10px; margin:0; 

border: 1px solid grean”>↩ ↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 51 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”fraza” value=”Wpisz szukaną frazę” id=”search” /> 

Linia 373 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table> 

Linia 453 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input id=”id_email” type=”text” name=”email” value=”Twój adres e-mail” /> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 



 

760 
 

Błąd w obrębie CSS - grean nie jest poprawną wartością dla color. 

Od linii 120, kolumna 4; do linii 120, kolumna 116 

/span>↩   <ul id=”nowosci” style=”position:absolute; width:610px; left:385px; top:10px; margin:0; 

border: 1px solid grean”>↩ ↩ 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 53 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”fraza” value=”Wpisz szukaną frazę” id=”search” /> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://psp.opole.pl/static/css/style.css 

Linia 78 

#header #soption a span.kontrast 

Niepoprawny numer : background-color #FFCCFFl nie jest wartością background-color Linia 79 

#header #soption a span.mobi 

Niepoprawny numer : background-color #FFCCFFl nie jest wartością background-color 

Linia 140 

#tmenu  

Błąd parsowania  

100%:} 

Linia 146 

.box_link a 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze Linia 

227 

#content .column1_1 #skontaktuj_sie 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze Linia 

239 
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#content .column1_1 .slider ul li a 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze  

Linia 240 

#content .column1_1 .slider ul li a img 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania : 

Linia 554 

#tmenu .column_box_c ul.ikon_list li .iko 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze  

Linia 579 

#footer #spolecznosc 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze  

Linia 594 

#footer ul#linia1 

Niepoprawny numer : margin Błąd parsowania : 

Arkusz CSS: http://psp.opole.pl/ 

Linia 118  

Niepoprawny numer : border grean nie jest wartością color 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 78 

#header #soption a span.kontrast 

Niepoprawny numer : background-color #FFCCFFl nie jest wartością background-color Linia 79 

#header #soption a span.mobi 

Niepoprawny numer : background-color #FFCCFFl nie jest wartością background-color  

Linia 140 

#tmenu  

Błąd parsowania  

100%:} 

Linia 146 
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.box_link a 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze Linia 

227 

#content .column1_1 #skontaktuj_sie 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze Linia 

239 

#content .column1_1 .slider ul li a 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze 

Niepoprawny numer : text-indent Jedynie 0 może być length. Musisz wstawić jednostkę po numerze  

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Nagłówek poziomu 5 

Lista nienumerowana/punktowana 

Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 

czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest 

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 

widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza 

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 

 

d)  Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

145. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 

 Adres strony głównej:         http://opolska.policja.gov.pl/op/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://opolska.policja.gov.pl/op/ 

podstrona II: http://opolska.policja.gov.pl/op/kontakt/informacjekontaktowe/4582,Komenda-Wojewodzka-

Policji-w-Opolu.html  

podstrona III: http://opolska.policja.gov.pl/op/kwp-opole/ kierownictwo/4517,Kierownictwo-opolskiej-

Policji.html  

podstrona IV: http://opolska.policja.gov.pl/op/pozwolenia-ilicencje/4778,Pozwolenia-na-bron.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 1047, kolumna 15; do linii 1047, kolumna 39 

<li style=”widdh:140px;”>↩      

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

89 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w  

linii: 91 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

[WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”,  

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 
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[WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/81/mini/81-26634_mo1.jpg” title=”Możesz zostać jednym z nas” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/81/mini/81-26634_mo1.jpg” alt=”” /> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/81/mini/81-41033_mo1.jpg” title=”Zapraszamy do wzięcia udziału w 

konkursie z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej” srcset=”/dokumenty/zalaczniki/81/mini/81-

41033_mo1.jpg” alt=”” /> 

888 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 892 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/op/aktualnosci/12734,Z-Policja-lokalnie-bezposrednio-i-w-punkt.html” class=”link2”> 

936 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii:  

940 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/op/aktualnosci/11504,Policyjni-wodniacy-rozpoczeli-sezon.html” class=”link2”> 

 

 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 354, kolumna 3; do linii 354, kolumna 32 

    </ul>↩  <form method=”post” action=””>↩ <in 
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Powielony identyfikator ID  fb-root. 

Od linii 599, kolumna 5; do linii 599, kolumna 22 

k -->↩    <div id=”fb-root”></div> Skrypt nie jest w odpowiednim formacie. Od linii 619, kolumna 7; do 

linii 619, kolumna 15 

l’}↩      </script>↩      

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

44 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 599 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”fb-root”> 

89 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 

91 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

388 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

401 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

599 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 44 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”fb-root”> 

.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 
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Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 370, kolumna 3; do linii 370, kolumna 32 

    </ul>↩  <form method=”post” action=””>↩ <in 

Powielony identyfikator ID  fb-root. 

Od linii 455, kolumna 5; do linii 455, kolumna 22 

k -->↩    <div id=”fb-root”></div> 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

44 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 955 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”fb-root”> 

375 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

955 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 44 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”fb-root”>  
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://opolska.policja.gov.pl/op/ 

1047    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

1056    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width  

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://opolska.policja.gov.pl/op/kontakt/informacjekontaktowe/4582,Komenda-

Wojewodzka-Policji-w-Opolu.html 

658    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

667    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width  

2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS: http://opolska.policja.gov.pl/op/pozwolenia-ilicencje/4778,Pozwolenia-na-bron.html 

922    

Niepoprawny numer : widows 0 jest niepoprawny, dozwolone są jedynie wartości większe od 0. 

922    

Niepoprawny numer : orphans 0 jest niepoprawny, dozwolone są jedynie wartości większe od 0 

1015    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width 

1024    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width  

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 
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Heading level 1 

Heading level 2 

Ordered list 

Unordered list 

Definition/description list 

Inline Frame 

Header 

Navigation 

Footer 

ARIA 

ARIA label or description ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy Empty link 

   

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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146. Opolski Konserwator Zabytków 

 Adres strony głównej:        http://wuozopole.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://wuozopole.pl/  

podstrona II: http://wuozopole.pl/kontakt  

podstrona III: http://wuozopole.pl/owkz/kompetencje-owkz  

podstrona IV: http://wuozopole.pl/owkz/kierownictwo 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tagu head w tym kontekście. Od linii 31, 

kolumna 3; do linii 31, kolumna 9 

cript>↩↩  <title>Wojewó 
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Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 125, kolumna 31; do linii 125, kolumna 166 

<img align=’left’ src=”/images/aktualnosci/2017/logo-MKiDN-mini.JPG” style=”max-height:150px;min-

width:150px;max-width:200px;” alt=”” /> ↩     

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 136, kolumna 31; do linii 136, kolumna 171 

<img align=’left’ src=”/images/aktualnosci/2017/OWKZ-logo_nazwa-mini.jpg” style=”max- 

-height:150px;min-width:150px;max-width:200px;” alt=”” /> ↩     

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. 

Od linii 308, kolumna 195; do linii 308, kolumna 368 

w Opolu’/><img src=’/images/zdjecia-pion/Goła, kościół drewniany, fot. WUOZ w

 Opolu. jpg’ style=’display:none;’ class=’img-responsive’ alt=’Goła, kościół drewniany,

 fot. WUOZ w Opolu’/><img s 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 308, kolumna 369; do linii 308, kolumna 

526 

w Opolu’/><img src=’/images/zdjecia-pion/Grodków, ratusz, fot. WUOZ w Opolu.jpg’

 style=’display:none;’ class=’img-responsive’ alt=’Grodków, ratusz, fot. WUOZ

 w Opolu’/><img s 

Brak zamknięcia pewnych elementów przed zamykającym tagiem body. 

Od linii 368, kolumna 1; do linii 368, kolumna 7 

/script>↩↩</body></html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 261, kolumna 29; do linii 261, kolumna 135 

<a href=”/polecamy/konkursy/196-zaproszenie-na-vi-konferencje-organoznawcza-slaskie- 

-organy” itemprop=”url”>↩     

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tagu head w tym kontekście. Od linii 33, 

kolumna 3; do linii 33, kolumna 9 

cript>↩↩  <title>Wojewó 
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Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 167, kolumna 1; do linii 167, kolumna 114 

iv>&nbsp;↩<table style=”border-collapse: collapse; width: 674px; height: 100px;”

 cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”1”>↩<tbod 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 167, kolumna 1; do linii 167, kolumna 114 

iv>&nbsp;↩<table style=”border-collapse: collapse; width: 674px; height: 100px;”

 cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”1”>↩<tbod 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 169, kolumna 5; do linii 170, kolumna 148 

body>↩<tr>↩<td style=”width: 464.4pt; border: 1pt solid windowtext; background:

 #9cc2e5 none repeat scroll 0% 0%; padding: 0cm 5.4pt;” colspan=”3”

 width=”619”><stron 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 172, kolumna 5; do linii 173, kolumna 172 

</tr>↩<tr>↩<td style=”width: 246.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style:

 none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0cm

  

5.4pt;” width=”329”>↩<p><s 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 177, kolumna 324; do linii 178, kolumna 197 

rong></td>↩<td style=”width: 76.25pt; border-width: medium 1pt 1pt medium;

 border-style: none solid solid none; border-color: currentcolor windowtext windowtext

 currentcolor; padding: 0cm 5.4pt;” width=”102”><stron 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 259, kolumna 5; do linii 260, kolumna 185 

</tr>↩<tr>↩<td style=”width: 246.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style:

 none solid solid; border-color: currentcolor windowtext windowtext; padding: 0cm

  

5.4pt;” width=”329” valign=”top”>↩<p st 
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Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 302, kolumna 1; do linii 302, kolumna 114 

Brak zamknięcia pewnych elementów przed zamykającym tagiem body. 

Od linii 670, kolumna 1; do linii 670, kolumna 7 

/script>↩↩</body></html  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 167  [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je  

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  

 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table style=”border-collapse: collapse; width: 674px; height: 100px;” cellspacing=”0”

 cellpadding=”0”   border=”1”> 

Linia 170  [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<td style=”width: 464.4pt; border: 1pt solid windowtext; background: #9cc2e5 none

 repeat scroll 0% 0%; padding: 0cm 5.4pt;” colspan=”3” width=”619”> 

Linia 185  [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  

.3 PODSTRONA III 
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1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tagu head w tym kontekście. Od linii 31, 

kolumna 3; do linii 31, kolumna 9 

cript>↩↩  <title>Wojewó 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 256, kolumna 3; do linii 256, kolumna 

194 

tator”>↩ <img src=’/images/zdjecia-pion/Czarnowąsy, klasztor Norbertanek, fot.

 WUOZ w Opolu.jpg’ style=’display:none;’ class=’img-responsive’

 alt=’Czarnowąsy, klasztor Norbertanek, fot. WUOZ w Opolu’/><img s 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. 

Od linii 256, kolumna 705; do linii 256, kolumna 930 

w Opolu’/><img src=’/images/zdjecia-pion/Głubczyce, rzeźba Maria Treu na elewacji

 szpitala, fot. WUOZ w Opolu.… class=’img-responsive’

 alt=’Głubczyce, rzeźba Maria Treu na elewacji szpitala, fot. WUOZ

 w Opolu’/><img s  

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 256, kolumna 931; do linii 256, kolumna 

1118 

w Opolu’/><img src=’/images/zdjecia-pion/Kamień Śląski, pałac i kaplica, fot.

 WUOZ w Opolu.jpg’ style=’display:none;’ class=’img-responsive’ alt=’Kamień

 Śląski, pałac i kaplica, fot. WUOZ w Opolu’/><img s 

Brak zamknięcia pewnych elementów przed zamykającym tagiem body. 

Od linii 316, kolumna 1; do linii 316, kolumna 7 

/script>↩↩</body></html 

Niezamknięty element div. Od linii 34, kolumna 3; do linii 34, kolumna 18 

↩<body>↩  <div class=”bg”>↩    < 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://wuozopole.pl/templates/wuoz_joomla/css/style.css?1167 

333 
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.bot_nav 

Niepoprawny numer : color Nieznany wymiar  

710 

.tooltip_wuoz 

Niepoprawny numer : font-size Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://wuozopole.pl/templates/wuoz_joomla/css/style.css?291 

333 

.bot_nav 

Niepoprawny numer : color Nieznany wymiar  

710 

.tooltip_wuoz 

Niepoprawny numer : font-size Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: http://wuozopole.pl/templates/wuoz_joomla/css/style.css?1715 

333 

.bot_nav 

Niepoprawny numer : color Nieznany wymiar  

710 

.tooltip_wuoz 

Niepoprawny numer : font-size Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS: http://wuozopole.pl/templates/wuoz_joomla/css/style.css?568 

333 

.bot_nav 

Niepoprawny numer : color Nieznany wymiar  

710 

.tooltip_wuoz 

Niepoprawny numer : font-size Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Nagłówek poziomu 5 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

Język dokumentu nie jest określony. Określenie go umożliwia czytnikom ekranu odczytywanie zawartości 

w odpowiednim języku. Ułatwia również automatyczne tłumaczenie treści. Określ język dokumentu, 

używając atrybutu ‚lang’ w tagu ‚html’ (np. <html lang=”pl”>). Standard WCAG 2.0, 3.1.1 Language of 

Page (Level A) 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy klawiatury i 

czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt.  

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Nagłówek poziomu 5 

Lista nienumerowana/punktowana 

Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 

czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest 

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 
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widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza 

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

 

147. Opolski Kurator Oświaty 

 Adres strony głównej:  https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html  

podstrona II: https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/pl/c/kontakt.html 

podstrona III: https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/pl/c/aktualnosci.html 

podstrona IV: https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/pl/c/organizacja.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. Od linii 9, kolumna 

1; do linii 9, kolumna 135 

ollow” />↩<meta data-rel=”icon” data-href=”/favicon.ico” data-type=”image/x-icon” http-equiv=”content-

type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩<link 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 105; do linii 55, kolumna 147 

title=””><img src=”/images/header-logotype-3.png” /> </a>< 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”/images/header-logotype-3.png” /> 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 210, kolumna 1; do linii 210, kolumna 171 
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pan></p>↩↩<p align=”center” style=”margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(104, 104, 104); 

font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 15px;”>&nbsp; 1.2.2 Błędy 

związane z WCAG 2.0 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Powinien być tylko jeden tag meta z atrybutem http-equiv o wartości content-type. Od linii 9, kolumna 

1; do linii 9, kolumna 135 

ollow” />↩<meta data-rel=”icon” data-href=”/favicon.ico” data-type=”image/x-icon” http-equiv=”content-

type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩<link 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/assets/56edc604/css/ style.css 

Linia 1    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 

Linia 1  

.documentInfoContainer .iconList  

Niepoprawny numer : margin-top px nie jest wartością margin-top Linia 1  

.element .link td  

Właściwość cell-spacing nie istnieje 

Arkusz CSS: https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/assets/98dc3371/css/ common2.css 

Linia 282  

.media.player .html5 .control .quality  

Właściwość text-weight nie istnieje 

.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: style.css 

Linia 1    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class 

Linia 1  
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.documentInfoContainer .iconList  

Niepoprawny numer : margin-top px nie jest wartością margin-top Linia 1  

.element .link td  

Właściwość cell-spacing nie istnieje 

Arkusz CSS: https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl/assets/98dc3371/css/ common2.css 

Linia 282  

.media.player .html5 .control .quality  

Właściwość text-weight nie istnieje 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 
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148. Opolski Lekarz Weterynarii 

 Adres strony głównej:         http://wiw.obip.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://wiw.obip.pl/  

podstrona II: http://wiw.obip.pl/?kontakt=1 

podstrona III: http://wiw.obip.pl/?instrukcja=1  

podstrona IV: http://wiw.obip.pl/index.php?menu_id=27 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. Od linii 1, kolumna 1; 

do linii 1, kolumna 90 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” „http://www.w3.org/TR/html4/strict. 

dtd”>↩<html 

Taka właściwość jak weight nie istnieje. 

Od linii 77, kolumna 10; do linii 77, kolumna 12 

↩weight: 0px;↩} ↩# 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 88, kolumna 1; do linii 88, kolumna 34 

↩↩<body>↩↩<div id=”kontener” align=”center”>↩<h1 c 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 144, kolumna 1; do linii 144, kolumna 70 

_glowna”>↩<table border=0 class=”tabela_glowna” cellpadding=”0” cellspacin- 

g=”0”>↩<tr>↩ 

_glowna”>↩<table border=0 class=”tabela_glowna” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩<tr>↩ 782 

Od linii 161, kolumna 12; do linii 161, kolumna Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Elementowi dl brakuje wymaganego elementu potomnego dd.Od linii 179, kolumna 12; do linii 179, 

kolumna Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

</dl><scri Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Elementowi dl brakuje wymaganego elementu potomnego dd.Od linii 188, kolumna 12; do linii 188, 

kolumna Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 145, kolumna 5; do linii 146, kolumna 59 

=”0”>↩<tr>↩<td width=”205px” style=”padding: 5px 0 0 0;” align=”left”> 

Elementowi dl brakuje wymaganego elementu potomnego dd. 

Od linii 195, kolumna 6; do linii 195, kolumna 10 

/dt>↩     </dl><scri 

Powielony identyfikator ID  tresc_glowna. Od linii 217, kolumna 70; do linii 217, kolumna 105 

: 785px;”><div id=”tresc_glowna” align=”left”> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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89  [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h1 class=”banner”> 

Linia 143  [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 217 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<div id=”tresc_glowna”> 

Linia 144  [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table border=0 class=”tabela_glowna” cellpadding=”0” cellspacing=”0”> 

Linia 146  [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<td width=”205px” style=”padding: 5px 0 0 0;” align=”left”> 

Linia 217  [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img style=”float: left; border: 0px initial initial;” width=”203” height=”244” 

src=”http://wiw.obip.pl/adm/dane/amichalik/zdjecia/odznaka.gif” /> 
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Linia 246  [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<td align=”left” width=”390px”> 

Linia 246  [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: : 217 218 

219 245 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<div id=”naglowek” align=”left”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://wiw.obip.pl/ 

Linia 68  

#belka1 img  

Właściwość weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć height 

Linia 217    

Niepoprawny numer : border initial nie jest wartością color initial initial 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://wiw.obip.pl/?kontakt=1 

Linia 68  

#belka1 img  

Właściwość weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć height 

2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS: http://wiw.obip.pl/index.php?menu_id=27 

Linia 68  

#belka1 img  

Właściwość weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć height 
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Linia 238  Błąd parsowania  

/*line-height: 0 

Linia 265  Błąd parsowania  

/*line-height: 0 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Lista nienumerowana/punktowana 

Lista definicyjna 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  
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Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

149. Opolski Państwowy Inspektor Sanitarny 

 

 Adres strony głównej:         https://wsseopole.pis.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wsseopole.pis.gov.pl/ 

podstrona II: https://wsseopole.pis.gov.pl/?glowna=7  

podstrona III: https://wsseopole.pis.gov.pl/?glowna=4  

podstrona IV: https://wsseopole.pis.gov.pl/?news=19 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować dstrony. 
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Walidator TOTAL VALIDATOR nie mógł zanalizować dstrony. 

 

b) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 3 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

 

 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 
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ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

150. Opolski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.opole.uw.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.opole.uw.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.opole.uw.gov.pl/kategoria_wydarzenia 

podstrona III: https://www.opole.uw.gov.pl/kategoria_niepelnosprawnoscaktualnosci 

podstrona IV: https://www.opole.uw.gov.pl/wydziay-urzdu-wojewdzkiego 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

 Brak wymaganego atrybutu src. 

 Od linii 181, kolumna 126; do linii 181, kolumna 321 

 kiego „><img class=”foto_start_list_min lazy” data-original=”./artykuly/7420/ 

pliki/min_20190212160524_51607300-2132255730191618-5448158279739899904-n.jpg” alt=”Uczcili śp 

Premiera Jana Olszewskiego „/><div c  Brak wymaganego atrybutu src. 

 Od linii 194, kolumna 187; do linii 194, kolumna 356 

 kowania „><img class=”foto_start_list_min lazy” data-original=”./artykuly/7419/ 

pliki/min_20190212152811_dsc-4214.jpg” alt=”W Europejski Dzień Numeru 112 wręczono podziękowania 

„/><div c 

Niepoprawna wartość 100% atrybutu ‚width’ w tagu ‚iframe’: Oczekiwana wartość liczbowa. 

 Od linii 465, kolumna 1; do linii 465, kolumna 364 

 _googla”>↩<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d25 

28.8122992791145!2d17.916949315…pl!2spl!4v1533039186421” width=”100%” height=”450” 

frameborder=”0” style=”border:0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy użyciu CSS. 

 Od linii 465, kolumna 1; do linii 465, kolumna 364 
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 _googla”>↩<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d25 

28.8122992791145!2d17.916949315…pl!2spl!4v1533039186421” width=”100%” height=”450” 

frameborder=”0” style=”border:0” allowfullscreen></ifra 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ‚span’ w tym kontekście.  Od linii 624, 

kolumna 1; do linii 624, kolumna 3 

 t:26px;”>↩<p>Ta str 

 Zbłąkany znacznik zamykający span. 

 Od linii 625, kolumna 1; do linii 625, kolumna 7 

 glądarce.↩</span>↩↩↩↩<d 

 Występuje zamykający znacznik div, w ramach którego występują niezamknięte znaczniki.  Od linii 

786, kolumna 1; do linii 786, kolumna 6 

 script>↩↩↩</div>↩</bod 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

 Linia 56 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

 <span style=”font-size:12px;”> 

 Linia 84 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. User agents, including assisting technology, can use these attributes. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

 <button id=”pasek_szukaj_su” name=”wyszukaj_gora” type=”submit”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

 Powielony atrybut ‚title’.  W linii 89, kolumna 240 

 ła” 2019” title=”zobacz więcej  Powielony atrybut ‚class’.  W linii 90, kolumna 229 

Atrybut ‚href’ nie jest dozwolony w tagu ‚span’ w tym miejscu.  Od linii 544, kolumna 84; do linii 544, 

kolumna 115 

 bsp;</div><span class=”inactive” href=”#”>&laquo 
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 Niepoprawna wartość 100% atrybutu ‚width’ w tagu ‚iframe’: Oczekiwana wartość liczbowa. 

 Od linii 715, kolumna 1; do linii 715, kolumna 364 

 _googla”>↩<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d25 

28.8122992791145!2d17.916949315…pl!2spl!4v1533039186421” width=”100%” height=”450” 

frameborder=”0” style=”border:0” allowfullscreen></ifra 

Linia 187 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 

180 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

 <a href=”pol-miliarda-zl-dla-organizacji-pozarzadowych-startuje-nowy-program” title=”Pół miliarda zł dla 

organizacji pozarządowych. Startuje nowy program”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.opole.uw.gov.pl/css/style.css 

185   svg   Błšd parsowania rect { fill: #da251c; } 

486     Niestety ale at-rule @mixin jest nie wdrożony. 

494     Niestety ale at-rule @mixin jest nie wdrożony. 

502     Niestety ale at-rule @mixin jest nie wdrożony. 

511   .wrapper   Błšd parsowania @include flexbox() 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Heading level 1 

Heading level 2 

Heading level 3 

Ordered list 
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Unordered list 

Inline Frame 

Header 

Navigation 

Footer 

ARIA 

ARIA label or description 

3.1.2 Błędy 

Pusty przycisk 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

151. Państwowa Inspekcja Pracy 

 Adres strony głównej:         https://www.pip.gov.pl/pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.pip.gov.pl/pl/ 

podstrona II: https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie 

podstrona III: https://www.pip.gov.pl/pl/sm 

podstrona IV: https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/ kontakt/9593,kontakt-.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 
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 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Zbłąkany tag zamykający head. 

Od linii 66, kolumna 1; do linii 66, kolumna 7 

</script>↩</head>↩<body 

Tag początkowy body został już otwarty. 

Od linii 67, kolumna 1; do linii 67, kolumna 6 

>↩</head>↩<body>↩↩<div 

Atrybut modifications nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 163, kolumna 5; do linii 

163, kolumna 124 

tml”>↩<img src=”https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/202671/400/298/wwwDSC01262.jpg” 

alt=”wwwDSC01262.jpg” modifications=”400 298” /><d 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 171, kolumna 5; do linii 171, kolumna 

146 

tml”>↩<img src=”https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/202497/400/298/wwwIMG 20190228  
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093802.jpg” alt=”wwwIMG 20190228 093802.jpg” modifications=”400 298” /><d Atrybut modifications 

nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 171, kolumna 5; do linii 171, kolumna 146 

tml”>↩<img src=”https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/202497/400/298/wwwIMG 20190228  

093802.jpg” alt=”wwwIMG 20190228 093802.jpg” modifications=”400 298” /><d Atrybut modifications 

nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. 

Od linii 415, kolumna 29; do linii 415, kolumna 175 

/b/26848”><img src=”https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/193271/bezpieczny list.png” class=”myimage” 

id=”banner193271” alt=”banner193271” width=”250” height=”90” /></ a></ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 253 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

254 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/pl/niezbednik-pracownika”> 

Linia 332 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<span style=”font-size:24px”> 

Linia 342 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button> 

Linia 413 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

: 429 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<ul id=”scroller” class=”simply-scroll-list” style=”float: left; width: 3596px;”> 
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1.2 PODSTRONA II 

Powielony identyfikator ID  CategoryViewForm. 

Od linii 336, kolumna 2; do linii 336, kolumna 101 

/aside>↩↩<form action=”/pl/a/index” class=”s-form” id=”CategoryViewForm” method=”get” accept-

charset=”utf-8”><la 

Linia 327 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<span style=”font-size:24px”> 

Linia 335 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu ‚ID’: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ info-and-

relationships.html 

<label for=”searchfield” style=”display: none;”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.pip.gov.pl/css/templates/pip/default.css 

Linia 14 

Wyrażenie @import nie może występować po żadnym z istniejących wyrażeń, z wyjątkiem @charset i 

@import 

Linia 33 

article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, nav, section  Właściwość behavior nie 

istnieje Linia 583 

.home-news .tonews 

Niepoprawny numer : background-color none nie jest wartością background-color 

Linia 691   

aside.main.box .txt   

Właściwość behavior nie istnieje 
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Linia 919 

footer ul.deplevel > li:first-child 

Niepoprawny numer : margin Błąd parsowania 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: https://www.pip.gov.pl/css/templates/pip/default.css 

Linia 14 

Wyrażenie @import nie może występować po żadnym z istniejących wyrażeń, z wyjątkiem @charset i 

@import 

Linia 33 

article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, nav, section  Właściwość behavior nie 

istnieje 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 



 

800 
 

 

152. Państwowa Komisja Wyborcza 

 Adres strony głównej:         https://pkw.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://pkw.gov.pl/ 

podstrona II: https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia 

podstrona III: https://pkw.gov.pl/330_Zespoly_KBW 

podstrona IV: https://pkw.gov.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. 

W linii 33, kolumna 123 

8v3CwiYwLLNXU=”crossorigin=”an 
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Atrybut ‚rel’ nie jest dozwolony w tagu ‚path’ w tym miejscu. Od linii 390, kolumna 5; do linii 390, 

kolumna 6913 

s_g”>↩    <path id=”d_map_45” d=”M505.629,287.563l-0.283-0.648l-0.44-0.261l-0. 409-0.747l-0.48-

0.281l0.242-0.43…1.027L505.5,288  L505.629,287.563z” rel=”Delegatura Krajowego Biura Wyborczego 

w Białej Podlaskiej”></path Atrybut ‚rel’ nie jest dozwolony w tagu ‚path’ w tym miejscu. Od linii 390, 

kolumna 6921; do linii 390, kolumna 18106 

j”></path><path id=”d_map_24” d=”M513.088,224.565l-0.778-1.278l-0.303-5.168l-0. 17-0.25l-0.192-

0.183l-0.17,0.06…0.288-0.893l1.663-1.771L513.088,224.565z” rel=”Delegatura Krajowego Biura 

Wyborczego w Białymstoku”></path  

Niepoprawna wartość mailto: lub-daniel.drzazga@kbw.gov.pl dla atrybutu ‚href’ w tagu ‚a’: 

Niedozwolony znak ‚ ‚ (spacja). 

Od linii 563, kolumna 23; do linii 563, kolumna 70 

ail:&nbsp;<a href=”mailto: lub-daniel.drzazga@kbw.gov.pl”>lub-da 

Atrybut w obrębie stylów CSS: orphans: auto is not a orphans value. 

Od linii 678, kolumna 4; do linii 678, kolumna 332 

30</p>↩<p><strong style=”color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-

styl…ext-transform: none; white-space: normal; widows:  

1; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;”>&nbsp; 

Linia 85 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

font-size:11px; 

Linia 880 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table align=”center”> 

Linia 338 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html  
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<table style=”margin: 0 auto 10px auto;”> 

Linia 833 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/../images/closelabel.gif”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://pkw.gov.pl/ 

Linia 678  

Niepoprawny numer : orphans auto nie jest wartością orphans : auto 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Nagłówek poziomu 4  

Nagłówek poziomu 5  

Nagłówek poziomu 6  

Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka <iframe>  

Element <header>  

ARIA  
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ARIA tabindex  

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”).  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze..  
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153. Państwowa Straż Pożarna Komenda Wojewódzka w Lublinie 

 Adres strony głównej:         https://www.straz.lublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.straz.lublin.pl/ 

podstrona II: https://www.straz.lublin.pl/aktualnosci/wiadomosci 

podstrona III: https://www.straz.lublin.pl/porady 

podstrona IV: https://www.straz.lublin.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego atrybutu align. Od linii 24, kolumna 43; do linii 24, kolumna 48 

align: center; 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS border. Od linii 226, kolumna 101; do linii 226, kolumna 393 

ięcej...”><img 

src=”https://www.straz.lublin.pl/cache/multithumb_thumbs/b_200_150_16777215_00_images_wiadomosc

…”multithumb_blog” style=”margin-right:  

10px; float: left;border: ;” alt=”Czytaj więcej...” /></a>Sz 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/wright/css/ joomla25.css 

Linia 131 

#footer 

Błąd parsowania 

progid:dximagetransform.microsoft.gradient(startColorstr=’#ff222222’,endColorstr=’#ff111111’,GradientT

ype=0) } 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1_kir.css 

Linia 122 

p.readmore a.btn 

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1.css 

Linia 122 
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p.readmore a.btn 

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/ 

Linia 4  

.mtGallery  

Właściwość align nie istnieje 

Linia 226 

Niepoprawny numer : border Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/wright/css/ joomla25.css 

Linia 131 

#footer 

Błąd parsowania 

progid:dximagetransform.microsoft.gradient(startColorstr=’#ff222222’,endColorstr=’#ff111111’,GradientT

ype=0) } 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1_kir.css 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Lista definicyjna/opisowa 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 
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3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Lista definicyjna/opisowa 

3.2.2 Błędy 

Brak błędów. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

 



 

808 
 

154. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Jako że witryna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawiera w sobie podstrony 

wszystkich wojewódzkich oddziałów tej instytucji, poniżej przedstawiono zbiorcze podsumowanie, które 

obejmuje błędy dotyczące nie tylko głównej instytucji, ale także wszystkich jej oddziałów. Analiza 

wykazała, że w każdym przypadku pojawiające się błędy na stronie internetowej PFRON, dotyczą też 

podstron jego oddziałów.  
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155. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – woj. dolnośląskie 

156. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. kujawsko-

pomorskie 

157. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. lubelskie 

158. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. lubuskie 

159. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. łódzkie 

160. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. małopolskie 

161. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. mazowieckie 

162. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. opolskie 

163. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. podkarpackie 

164. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. podlaskie 

165. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. pomorskie 

166. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. śląskie 

167. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. świętokrzyskie 

168. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. warmińsko-

mazurskie 

169. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. wielkopolskie 

170. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - woj. 

zachodniopomorskie 

 

http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=kujawsko%2Dpomorskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=kujawsko%2Dpomorskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=lubelskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=lubuskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=%B3%F3dzkie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=ma%B3opolskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=mazowieckie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=opolskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=podkarpackie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=podlaskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=pomorskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=%B6l%B1skie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=%B6wi%EAtokrzyskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=warmi%F1sko%2Dmazurskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=warmi%F1sko%2Dmazurskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=wielkopolskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=zachodniopomorskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=zachodniopomorskie
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 Adres strony głównej:        https://www.pfron.org.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.pfron.org.pl/ 

podstrona II: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/ 

podstrona III: https://www.pfron.org.pl/instytucje/ 

podstrona IV: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

c) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 49 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 
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font-size:11px; 

Linia 126 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 3269 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stro- 

nie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w 

tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#headings-and-labels 

<button type=”button” class=”close” data-dismiss=”modal” aria-label=”Zamknij”> 

Linia 1600 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<select id=”select_category_owlslider_region” 

name=”tx_invowlslider_slidernews[select_category_owlslider_region]” class=”” tabindex=”-98”> 

Linia 3269 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego samego tekstu 

wyświetlanego przez widoczną etykietę. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/label-in-name.html (displayed in new window), and https://www.w3.org/TR/html- 

-aam-1.0/      

Linia 3277 [WCAG2 1.3.1/3.3.2 (A)] <fieldset> powinno być używane tylko w ramach formularza: 

Użycie <fieldset> poza formularzem zwykle oznacza, że jest on używany jedynie dla efektu 

wizualnego.Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F43.html 

<fieldset> 

Linia 3451 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<textarea id=”g-recaptcha-response” name=”g-recaptcha-response” class=”g-recaptcha-response” 

style=”width: 250px; height: 40px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193); margin: 10px 25px; padding: 0px; 

resize: none; display: none;”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1  Arkusz  CSS:  https://www.pfron.org.pl/typo3temp/compressor/merged-

30fad01869d670752fb5872e75472653-029ec2cdc924ed4b05604adf42452ecb.css?1544188594 
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Linia 2  

.tx-owl-slider .wrapped-link.green a 

Właściwość o nazwie text nie istnieje. Zalecane jest użycie formuły left : center  

Linia 2  

.tx-owl-slider .wrapped-link.darkgrey a 

Właściwość o nazwie text nie istnieje. Zalecane jest użycie formuły left : center  

Linia 2  

Błąd parsowania screen and (min-width:1200px){.main-news-carousel .owl-wrapper .owl- 

-item .item .img-title-wrap .img-wrap .icon-sign-translation:hover,.main-news-carousel .owl-wrapper .owl-

item .item .img-title-wrap .img-wrap .icon-sign-translation:focus{text-

decoration:none;background:#ffffff;}.main-news-carousel .owl-wrapper .owl-item .item .img-title-wrap 

.img-wrap .icon-sign-translation:hover span,.main- 

-news-carousel .owl-wrapper .owl-item .item .img-title-wrap .img-wrap .icon-sign- 

-translation:focus span{color:#ac0500;}}  

Linia 2  

.splash-link-wrappper .tx-inv-splashlink p 

Błąd w określeniu wartości : text-align 100% is not a text-align value : 100%  

Linia 2 Nierozpoznany typ mediów reader,speech,aural{.owl-prev::after,.owl-next::after,. 

icon::before,.icon::after{display:none;visibility:hidden;display:-moz-inline-box;}.owl-prev,.owl-

next,.icon{display:none;visibility:hidden;display:-moz-inline-box;}[data-icon]:before,[class^=”icon-

”]:before,[class*=” icon-”]:before{display:none;content:””;}}  

2.2 PODSTRONA II 

Linia 2  

Błąd parsowania screen and (min-width:1200px){.main-news-carousel .owl-wrapper .owl- 

-item .item .img-title-wrap .img-wrap .icon-sign-translation:hover,.main-news-carousel .owl-wrapper .owl-

item .item .img-title-wrap .img-wrap .icon-sign-translation:focus{text-

decoration:none;background:#ffffff;}.main-news-carousel .owl-wrapper .owl-item .item .img-title-wrap 

.img-wrap .icon-sign-translation:hover span,.main- 

-news-carousel .owl-wrapper .owl-item .item .img-title-wrap .img-wrap .icon-sign- 

-translation:focus span{color:#ac0500;}}  

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

171. Podkarpacki Inspektor Farmaceutyczny 

 Adres strony głównej:         http://www.rzeszow.wif.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.rzeszow.wif.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.rzeszow.wif.gov.pl/page.php?id=110  

podstrona III: http://www.rzeszow.wif.gov.pl/page.php?id=189  

podstrona IV: http://www.rzeszow.wif.gov.pl/page.php?id=143 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/ 

xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩↩<htm 

Niepoprawna wartość cache-control atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 10, kolumna 1; do linii 

10, kolumna 54 

utf-8” />↩<meta http-equiv=”cache-control” content=”no-cache” />↩<meta  

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 300, kolumna 5; do linii 300, kolumna 74 

↩    <table style=”width:100%;” border=”0” cellspacing=”0” cellpadding=”0”><tr><t 

Linia 300 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

<table style=”width:706px;padding-top:0px;padding-bottom:0px” border=”0” cellspacing=”20” 

cellpadding=”0”> 

Linia 300 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button style=”border-radius: 10px;width:150px;padding:10px;background:#D7E2EB;color:#000” 

type=”button” onclick=”parent.location=’http://www.rzeszow.wif.gov.pl/page. 

php?id=103&amp;arch=2019’”> 

Linia 522 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 
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dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”images/kartka.jpg”> 

1.2 PODSTRONA II 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 310, kolumna 150; do linii 310, kolumna 167 

/h3><br /><p align=”center”><b>Woj 

Atrybut width nie jest dozwolony w tagu p w tym miejscu. 

Od linii 326, kolumna 1; do linii 326, kolumna 31 

/>↩</p>↩↩<p align=”center” width=”100%”><b>Del 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wyycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level 

AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 



 

817 
 

 

172. Podkarpacki Inspektor Inspekcji Handlowej 

 Adres strony głównej:         https://www.ihrzeszow.ires.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.ihrzeszow.ires.pl/ 

podstrona II: https://www.ihrzeszow.ires.pl/19478/19478/ 

podstrona III: https://www.ihrzeszow.ires.pl/19478,19484/19484/ 

podstrona IV: https://www.ihrzeszow.ires.pl/19478,26467/26467/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut disabled nie jest dozwolony w tagu link w tym miejscu. Od linii 12, kolumna 1; do linii 12, 

kolumna 132 
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lesheet”>↩<link id=”style2” href=”lay/kontrast.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”screen” 

property=”stylesheet” disabled=”disabled”>↩<me 

Atrybut align w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 255, kolumna 1; do linii 255, kolumna 118 

bsp;</p>↩↩<table align=”center” border=”0” cellpadding=”2” cellspacing=”1” class=”tabelkaszara” 

style=”height:100px; width:60%”>↩<tbo 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 255, kolumna 1; do linii 255, kolumna 118 

bsp;</p>↩↩<table align=”center” border=”0” cellpadding=”2” cellspacing=”1” class=”tabelkaszara” 

style=”height:100px; width:60%”>↩<tbo 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 255, kolumna 1; do linii 255, kolumna 118 

bsp;</p>↩↩<table align=”center” border=”0” cellpadding=”2” cellspacing=”1” class=”tabelkaszara” 

style=”height:100px; width:60%”>↩<tbo 

230  [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard 

<a title=”Zamknij ten komunikat”> 

Linia Linia 255 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je  

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 
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<table align=”center” border=”0” cellpadding=”2” cellspacing=”1” class=”tabelkaszara” 

style=”height:100px; width:60%”> 

71  [WCAG2 3.3.2 (A)] Odpowieni tekst <label> musi pojawić się przed formularzem: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ 

WCAG20-TECHS/H44.html 

<input type=”checkbox” id=”show-menu” value=”button” class=”show-menu-input”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wyycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level 

AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

 

173. Podkarpacki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 

 Adres strony głównej:         http://www.winb.rzeszow.pl/pl/ 
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 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.winb.rzeszow.pl/ 

podstrona II: http://www.winb.rzeszow.pl/struk.html 

podstrona III: http://www.winb.rzeszow.pl/zakres.html 

podstrona IV: http://www.winb.rzeszow.pl/kierow.html 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 3, kolumna 52 

<!DOCTYPE html↩PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”↩”http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>↩<html 

Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu meta, należy użyć 

kodowania UTF-8. 
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Od linii 6, kolumna 1; do linii 6, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” />↩<meta Brak 

średnika. w linii 27, kolumna 79 ailto:biuro&#64winb.rzeszow.pl Brak średnika. 

w linii 27, kolumna 105 

w.pl”>biuro&#64winb.rzeszow.pl 

28 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F91.html 

<table id=”godz”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Przestarzała definicja typu dokumentu. Najnowsza definicja to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 3, kolumna 52 

<!DOCTYPE html↩PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”↩”http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>↩<html 

Przekroczenie szerokości tabeli przez jeden z wierszy. Od linii 123, kolumna 133; do linii 124, kolumna 

59 

w. 16</td>↩</tr>↩ 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F91.html 

<table id=”godz”> 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.winb.rzeszow.pl/styl.css 

Linia 241  div.naglowek  

Właściwość ackground nie istnieje, należy w jej miejsce użyć background 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 241  div.naglowek  

Właściwość ackground nie istnieje, należy w jej miejsce użyć background 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

174. Podkarpacki Inspektor Ochrony Środowiska 

 Adres strony głównej:         https://wios.rzeszow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wios.rzeszow.pl/ 
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podstrona II: https://wios.rzeszow.pl/urzad/kontakt/ 

podstrona III: https://wios.rzeszow.pl/category/aktualnosci/ 

podstrona IV: https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/wzory-dokumentow/ 

 

 Czas realizacji badania: 01.02.2019 – 30.04.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut value nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. Od linii 108, kolumna 43; do linii 108, 

kolumna 195 

switcher”><a href=”#” class=”wp_user_stylesheet_switcher_button_s0” value=”1” title=”Wysoki kontrast” 

onclick=”wp_user_stylesheet_switcher_changeCSS(‚s0’, ‚-1’);”>Wysoki  

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 183, kolumna 74 

baner/wios.png””>↩<source sr 

Podwójny cudzysłów przy wartości atrybutu. 

w linii 183, kolumna 74 

baner/wios.png””>↩<source sr 
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Atrybut „ nie jest dozwolony w tagu video w tym miejscu. Od linii 183, kolumna 4; do linii 183, kolumna 

75 

wrap”>↩<video autoplay muted loop poster=”/wp-content/uploads/baner/wios.png””>↩<so Brak spacji 

pomiędzy atrybutami. w linii 384, kolumna 215 

„color:#FF0000”;>Komunikat w&n 

Powielony identyfikator ID  post-8227. 

Od linii 699, kolumna 2; do linii 699, kolumna 167 

↩↩<article id=”post-8227” class=”content-excerpt post-8227 post type-post status-publish format-standard 

has-post-thumbnail hentry category-aktualnosci category-media”>↩↩ 

Niepoprawna wartość dofollow atrybutu rel w tagu a. 

Od linii 782, kolumna 17; do linii 782, kolumna 82 

<a href=”http://www.ekoportal.pl/” target=”_blank” rel=”dofollow”>↩ Niepoprawna wartość dofollow  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

100  [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> powinny 

mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety.  

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

Linia 242 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii699 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<article id=”post-8227” class=”content-excerpt post-8227 post type-post status-publish format-standard has-

post-thumbnail hentry category-aktualnosci category-media”> 

Linia 865 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h4 id=”footernav-icon”> 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

214, kolumna 4; do linii 214, kolumna 11 

g></p>↩<p><center></cent 
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104  [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> powinny 

mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”submit” class=”search-submit”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

Element video lub audio HTML5 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 



 

826 
 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA). 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały 

się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna 

większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez 

względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających 

dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie 

pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu 

ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji 

 

175. Podkarpacki Inspektor Transportu Drogowego 

 

 Adres strony głównej:         https://witd.rzeszow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://witd.rzeszow.pl/ 

podstrona II: https://witd.rzeszow.pl/kontakt/godziny-pracy 

podstrona III: https://witd.rzeszow.pl/praktyczne-informacje/petycje 

podstrona IV: https://witd.rzeszow.pl/kontakt/kontakt-witd 

 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w obrębie CSS. Pierwszym argumentem dla właściwości linear-gradient powinno być to top w 

linii 55, kolumna 1956 

0%,#414141 100%); font-family: 

Błąd w obrębie CSS. Pierwszym argumentem dla właściwości linear-gradient powinno być to top w 

linii 55, kolumna 4503 

Niepoprawny zapis, nie należy podawać jednostki miary. 

Od linii 473, kolumna 33; do linii 473, kolumna 138 

<img src=”/templates/design_control/images/a_k.png” title=”Wersja kontrastowa” width=”23px” 

height=”23px”></a>&n 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 

1110, kolumna 7; do linii 1110, kolumna 14 

„>↩<center><a hre 

Zbłąkany tag zamykający center. 

Od linii 1113, kolumna 70; do linii 1113, kolumna 78 

„bip”></a></center>↩<a hr 
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Zbłąkany tag zamykający center. 

Od linii 1114, kolumna 73; do linii 1114, kolumna 81 atel”></a></center> 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 1215, kolumna 7; do linii 1215, kolumna 14 

„>↩<center>↩<div 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html  

<form method=”post” action=”https://witd.rzeszow.pl/”> 

[WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html   

<input type=”text” onfocus=”if (this.value==’Szukaj...’) this.value=’’;” onblur=”if (this.value==’’) 

this.value=’Szukaj...’;” value=”Szukaj...” id=”s5_responsive_mobile_search” name=”searchword” /> 

423 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html   

<img alt=”logo” src=”https://witd.rzeszow.pl/templates/design_control/images/ s5_logo.png” id=”s5_logo” 

onclick=”window.document.location.href=’https://witd. 

1.2 PODSTRONA II 

Błąd w obrębie CSS. Pierwszym argumentem dla właściwości linear-gradient powinno być to top w 

linii 50, kolumna 1956 

0%,#414141 100%); font-family: 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

[WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html  

<form method=”post” action=”https://witd.rzeszow.pl/”> 

[WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 
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Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html   

<input type=”text” onfocus=”if (this.value==’Szukaj...’) this.value=’’;” onblur=”if (this.value==’’) 

this.value=’Szukaj...’;” value=”Szukaj...” id=”s5_responsive_mobile_search” name=”searchword” /> 

418 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html   

<img alt=”logo” src=”https://witd.rzeszow.pl/templates/design_control/images/ s5_logo.png” id=”s5_logo” 

onclick=”window.document.location.href=’https://witd. rzeszow.pl/’” /> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://witd.rzeszow.pl/templates/design_control/css/ bootstrap/bootstrap-default-min.css 

Linia 1  -menu .active > a, -menu .active > a:hover, -menu li > a:focus, -menu li > a:hover, -submenu:hover 

> a próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 1  -menu .active > a, -menu .active > a:hover, -menu li > a:focus, -menu li > a:hover, -submenu:hover 

> a 

Właściwość progid nie istnieje : DXImageTransform 

Linia 1  -menu .active > a, -menu .active > a:hover, -menu li > a:focus, -menu li > a:hover, -submenu:hover 

> a 

Błąd parsowania DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#ff0088cc’, 

endColorstr=’#ff0077b3’, GradientType=0)} 

Linia 1  .hide-text 

Niepoprawny numer : font a nie jest wartością font : a 

Linia 1  body 

Niepoprawny numer : font-size auto nie jest wartością font-size : auto 

Linia 1  body 

Niepoprawny numer : line-height auto nie jest wartością line-height : auto 

Linia 1  body 

Niepoprawny numer : color auto nie jest wartością color : auto 

Linia 1  body 
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Niepoprawny numer : background-color auto nie jest wartością background-color : auto 

Linia 1  a:hover 

Niepoprawny numer : color auto nie jest wartością color : auto 

Linia 1 .uneditable-input, input[type=”color”], input[type=”date”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”datetime”], input[type=”email”], input[type=”month”], input[type=”number”], 

input[type=”password”], input[type=”search”], input[type=”tel”], input[type=”text”], input[type=”time”], 

input[type=”url”], input[type=”week”], select, textarea 

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto 

Linia 1 .uneditable-input, input[type=”color”], input[type=”date”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”datetime”], input[type=”email”], input[type=”month”], input[type=”number”], 

input[type=”password”], input[type=”search”], input[type=”tel”], input[type=”text”], input[type=”time”], 

input[type=”url”], input[type=”week”], textarea 

Niepoprawny numer : background-color auto nie jest wartością background-color : auto 

Linia 1 .uneditable-input, input[type=”color”], input[type=”date”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”datetime”], input[type=”email”], input[type=”month”], input[type=”number”], 

input[type=”password”], input[type=”search”], input[type=”tel”], input[type=”text”], input[type=”time”], 

input[type=”url”], input[type=”week”], textarea 

Niepoprawny numer : border auto nie jest wartością color : auto 

Linia 1 .uneditable-input, input[type=”color”], input[type=”date”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”datetime”], input[type=”email”], input[type=”month”], input[type=”number”], 

input[type=”password”], input[type=”search”], input[type=”tel”], input[type=”text”], input[type=”time”], 

input[type=”url”], input[type=”week”], textarea auto nie jest wartością box-shadow : auto 

Linia 1 .uneditable-input:focus, input[type=”color”]:focus, input[type=”date”]:focus, input[type=”datetime-

local”]:focus, input[type=”datetime”]:focus, input[type=”email”]:focus, input[type=”month”]:focus, 

input[type=”number”]:focus, input[type=”password”]:focus, input[type=”search”]:focus, 

input[type=”tel”]:focus, input[type=”text”]:focus, input[type=”time”]:focus, input[type=”url”]:focus, 

input[type=”week”]:focus, textarea:focus 

Niepoprawny numer : border-color auto nie jest wartością border-color : auto 

Linia 1  .btn 

próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 1  .btn 

Właściwość progid nie istnieje : DXImageTransform 

Linia 1  .btn 

Błąd parsowania DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false); 
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Linia 1  .btn-link 

Błąd parsowania [:1px solid #c5c5c5;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0;border-radius:0;-webkit-

box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255] 

Linia 1  .btn-link 

Błąd parsowania [,255] 

Linia 1  .btn-link 

Błąd parsowania [,255] 

Linia 1  .btn-warning 

Właściwość progid nie istnieje : DXImageTransform 

Linia 1  .btn-warning 

Błąd parsowania DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#fffbb450’, 

endColorstr=’#fff89406’, GradientType=0)!important; 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [:#f89406 #f89406 #ad6704!important;border-color:rgba(0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,.1) rgba(0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,.1) rgba(0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 
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Błąd parsowania [,0] 

Linia 1  .btn-warning.disabled, .btn-warning:active, .btn-warning:hover, .btn-warning[disabled] 

Błąd parsowania [,.25)!important}.btn-warning.active] 

Linia 1  .btn-danger 

próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 1  .btn-danger 

Właściwość progid nie istnieje : DXImageTransform 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek 2 poziomu 

Nagłówek 3 poziomu 

Lista nienumerowana/punktowana 

Definition/description list 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 

czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest 

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 

widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza 

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

 

176. Państwowa Straż Pożarna Komenda Wojewódzka w Lublinie 

 Adres strony głównej:        https://www.straz.lublin.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.straz.lublin.pl/ 

podstrona II: https://www.straz.lublin.pl/aktualnosci/wiadomosci 

podstrona III: https://www.straz.lublin.pl/kierownictwo 

podstrona IV: https://www.straz.lublin.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego atrybutu align. 

Od linii 24, kolumna 43; do linii 24, kolumna 48 

align: center;  

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (border). Od linii 256, kolumna 136; do linii 256, kolumna 421 

ięcej...”><img 

src=”https://www.straz.lublin.pl/cache/multithumb_thumbs/b_200_150_16777215_00_images_wiadomosc

…”multithumb_blog” style=”margin-right:  

10px; float: left;border: ;” alt=”Czytaj więcej...” /></a>11 Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS 

(border). Od linii 286, kolumna 101; do linii 286, kolumna 393 

ięcej...”><img 

src=”https://www.straz.lublin.pl/cache/multithumb_thumbs/b_200_150_16777215_00_images_wiadomosc

…”multithumb_blog” style=”margin-right:  

10px; float: left;border: ;” alt=”Czytaj więcej...” /></a>Sz Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS 

(border). Od linii 316, kolumna 130; do linii 316, kolumna 409 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego atrybutu align. 

Od linii 23, kolumna 43; do linii 23, kolumna 48 

align: center;  

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (border). Od linii 211, kolumna 136; do linii 211, kolumna 421 

ięcej...”><img 

src=”https://www.straz.lublin.pl/cache/multithumb_thumbs/b_200_150_16777215_00_images_wiadomosc

…”multithumb_blog” style=”margin-right:  
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Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/ 

TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Błąd w obrębie CSS. Nie ma takiego atrybutu align. 

Od linii 21, kolumna 43; do linii 21, kolumna 48 

align: center;  

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 160, kolumna 1; do linii 160, kolumna 18 

PSP</h3>↩<table border=”0”>↩<tbod 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (border). 

Od linii 163, kolumna 5; do linii 163, kolumna 141 

↩<tr>↩<td><img src=”/images/kierownictwo/GAlinowski.png” width=”202” height=”268” style=”border: 

;” alt=”bryg. Grzegorz Alinowski” />&nbsp;  

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/wright/css/ joomla25.css 

#footer Błąd parsowania  

progid:dximagetransform.microsoft.gradient(startColorstr=’#ff222222’,endColorstr=’#ff111111’,GradientT

ype=0) } 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1_kir.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/ 
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.mtGallery 

Właściwość align nie istnieje 

Niepoprawny numer : border Błąd parsowania  

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/wright/css/ joomla25.css 

#footer Błąd parsowania  

progid:dximagetransform.microsoft.gradient(startColorstr=’#ff222222’,endColorstr=’#ff111111’,GradientT

ype=0) } 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1_kir.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/aktualnosci/wiadomosci 

.mtGallery 

Właściwość align nie istnieje 

Niepoprawny numer : border Błąd parsowania  

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/wright/css/ joomla25.css 

#footer Błąd parsowania  

progid:dximagetransform.microsoft.gradient(startColorstr=’#ff222222’,endColorstr=’#ff111111’,GradientT

ype=0) } 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1_kir.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 
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Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/kierownictwo 

.mtGallery 

Właściwość align nie istnieje 

Niepoprawny numer : border Błąd parsowania 

2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/wright/css/ joomla25.css 

#footer Błąd parsowania  

progid:dximagetransform.microsoft.gradient(startColorstr=’#ff222222’,endColorstr=’#ff111111’,GradientT

ype=0) } 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1_kir.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/templates/js_wright/css/styletheme1.css 

Linia 122  

p.readmore a.btn  

Właściwość foot-weight nie istnieje, należy w jej miejsce użyć font-weight 

Arkusz CSS: https://www.straz.lublin.pl/kontakt 

.mtGallery 

Właściwość align nie istnieje 

Rozdział 3: Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 
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Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Definition/description list 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Definition/description list 

3.2.2 Błędy 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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177. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 

 Adres strony głównej:         http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/  

podstrona II: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/kontakt 

podstrona III: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci 

podstrona IV: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/ komunikaty 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd parsowania w obrębie stylów CSS. Od linii 55, kolumna 4; do linii 57, kolumna 4 

c1e; }↩ }   ↩    /* ]]> */↩    </styl 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 96 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 98 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

Linia 891 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”,  

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard  

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

1Linia 536 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

1540 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/rze/aktualnosci/87486,Uroczyscie-wreczono-sztandar-ufundowany-dla-Komendy- 

-Powiatowej-Policji-w-Mielcu.html” class=”link2”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/ 

10    

Błąd parsowania 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 
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Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Definition/description list 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

•  

i/lub cel tego łącza. 

 

PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 
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Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 
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zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

 

178. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 

 Adres strony głównej:         http://www.podkarpacie.straz.pl/ / 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.podkarpacie.straz.pl/  

podstrona II: http://www.podkarpacie.straz.pl/kontakt/  

podstrona III: http://www.podkarpacie.straz.pl/kierownictwo/  

podstrona IV: http://www.podkarpacie.straz.pl/struktura/ 

 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

d) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 
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Niepoprawna wartość atrybutu width w tagu img. Nie należy podawać jednostki miary.. Od linii 138, 

kolumna 70; do linii 138, kolumna 165 

straz.pl”><img src=”http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-content/themes/colormag/img/ bip.png” 

width=”50px”/></a></ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 138, kolumna 70; do linii 138, kolumna 165 

straz.pl”><img src=”http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-content/themes/colormag/img/ bip.png” 

width=”50px”/></a></ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 139, kolumna 26; do linii 139, kolumna 121 

wcag_eye”><img src=”http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-content/themes/colormag/img/ eye.png” 

width=”50px”/></div> 

Błąd w obrębie CSS - border-bottom-color. 

Od linii 726, kolumna 194; do linii 726, kolumna 248 

ix”>      <h3 class=”widget-title” style=”border-bottom-color:;”><span  

Błąd w obrębie CSS - background-color. 

Od linii 726, kolumna 249; do linii 726, kolumna 281 

-color:;”><span style=”background-color:;”>Zdarze 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

127 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 131 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://www.podkarpacie.straz.pl/” title=”Komenda Wojewódzka Państwowej Straży  

Pożarnej w Rzeszowie” rel=”home”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-content/themes/colormag/img/bip.png” width=”50px”/> 
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[WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-content/themes/colormag/img/eye.png” width=”50px”/> 

149 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h4 class=”menu-toggle”> 

[WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” placeholder=”Szukaj” class=”s field” name=”s”> 

 

 

c) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.0.3 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break, .wp-block-media-text .wp-block-media-

text__content break-word nie jest wartością word-break,  

Arkusz CSS: http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-

content/plugins/photogallery/css/jquery.mCustomScrollbar.min.css?ver=1.5.14 

.mCustomScrollBox > .mCSB_scrollTools  

„alpha(opacity=75)” nie jest wartością filter  

.mCustomScrollBox:hover > .mCSB_scrollTools  

„alpha(opacity=100)” nie jest wartością filter  

.mCSB_scrollTools .mCSB_draggerRail  

„alpha(opacity=40)” nie jest wartością filter  
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.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger .mCSB_dragger_bar  

„alpha(opacity=75)” nie jest wartością filter  

.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger:hover .mCSB_dragger_bar  

„alpha(opacity=85)” nie jest wartością filter  

.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger.mCSB_dragger_onDrag .mCSB_dragger_bar, .mCSB_scroll- 

Tools .mCSB_dragger:active .mCSB_dragger_bar  

„alpha(opacity=90)” nie jest wartością filter  

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonDown, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonLeft, .mCSB_scroll- 

Tools .mCSB_buttonRight, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonUp  

„alpha(opacity=40)” nie jest wartością filter  

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonDown:hover, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonLeft:hover,  

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonRight:hover, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonUp:hover  

„alpha(opacity=75)” nie jest wartością filter  

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonDown:active, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonLeft:active,  

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonRight:active, .mCSB_scrollTools .mCSB_buttonUp:active  

„alpha(opacity=90)” nie jest wartością filter  

Arkusz CSS: http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-includes/css/dashicons. 

min.css?ver=5.0.3 

.dashicons, .dashicons-before:before 

0 nie jest wartością transition 

Arkusz CSS: http://www.podkarpacie.straz.pl/wp-

content/plugins/photogallery/css/bwg_frontend.css?ver=1.5.14 

.bwg_container.bwg_carousel [id^=”bwg_container2_”] [class^=”bwg_carousel-feature”] 

[class^=”bwg_carousel-caption”] [class^=”bwg_carousel_title_text_”] break-word nie jest wartością word-

break,  

Arkusz CSS: http://www.podkarpacie.straz.pl/ 

Niepoprawny numer : border-bottom-color Błąd parsowania : 

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania : 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

179. Podkarpacki Konserwator Zabytków 

 Adres strony głównej:         http://wuozprzemysl.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://wuozprzemysl.pl 

podstrona II: http://wuozprzemysl.pl/index.php/site/page/96 

podstrona III: http://wuozprzemysl.pl/index.php/site/page/118#Kontakt 

podstrona IV: http://wuozprzemysl.pl/index.php/site/page/134#Ogłoszenia 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się od <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 6 

<html>↩< 

Niedozwolone jest użycie spacji w tagu a. 

Od linii 41, kolumna 33; do linii 41, kolumna 142 

<a href=”http://wuozprzemysl.pl/index.php/site/page/1#Strona główna” title=”Strona główna” target=”” 

class=””>Strona 

Niedozwolone jest pozostawienie pustego atrybutu w tagu a. 

Od linii 41, kolumna 33; do linii 41, kolumna 142 

<a href=”http://wuozprzemysl.pl/index.php/site/page/1#Strona główna” title=”Strona główna” target=”” 

class=””>Strona 
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1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się od <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 6 

<html>↩< 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 33   #divMenu li a:hover   

Niepoprawny numer : background-color Nieznany wymiar 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav> 

Element <main> 

ARIA 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

180. Podkarpacki Kurator Oświaty 

 Adres strony głównej:         https://www.ko.rzeszow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.ko.rzeszow.pl/ 

podstrona II: https://www.ko.rzeszow.pl/category/kuratorium/ 

podstrona III: https://www.ko.rzeszow.pl/category/zalatwianie-spraw/ akredytacja/  

podstrona IV: https://www.ko.rzeszow.pl/category/dla-dyrektora-inauczyciela/ 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu media w tagu link Od linii 39, kolumna 1; do linii 39, kolumna 206 

feed/” />↩<link rel=’stylesheet’ id=’bxslider-css-css’  href=’https://www.ko.rzeszow. pl/_wp/wp-

content/plugins…logo-carousel/third-party/jquery.bxslider/jquery.bxslider. css?ver=5.1.1’ type=’text/css’ 

media=’’ />↩<link 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 109, kolumna 12; do linii 109, kolumna 74 

<a href=”https://www.ko.rzeszow.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>↩    

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

126 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 129 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

200 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 202 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”https://www.ko.rzeszow.pl/category/reforma-edukacji/”> 

255 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2019/04/2_dzien_egzamin_ gim-1.png” 

height=”383” width=”767” alt=”” class=”slider-136 slide-8053” title=”2_ dzien_egzamin_gim” /> 

257 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 
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Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2019/03/jestesmy-z-wami-767x383.jpg” 

height=”383” width=”767” alt=”” class=”slider-136 slide-7803” title=”jesteśmy z wami” /> 

261 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2019/04/narkotyki-767x383. jpg” 

height=”383” width=”767” alt=”” class=”slider-136 slide-7970” title=”narkotyki” /> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu media w tagu link Od linii 39, kolumna 1; do linii 39, kolumna 206 

feed/” />↩<link rel=’stylesheet’ id=’bxslider-css-css’  href=’https://www.ko.rzeszow. pl/_wp/wp-

content/plugins…logo-carousel/third-party/jquery.bxslider/jquery.bxslider. css?ver=5.1.1’ type=’text/css’  

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/themes/kuratorium/ style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1  

.col-8 

Błąd parsowania Linia 1  

.niepodlegla 

Błąd parsowania 

Linia 1  

Błąd parsowania [: 100%!important; height: auto!important;}#footer] 

Arkusz CSS: https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/plugins/ml-slider/ 

assets/sliders/flexslider/flexslider.css?ver=3.12.1 

Linia 1 .flexslider  
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‚’ nie jest wartością box-shadow 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1  

.col-8 

Błąd parsowania Linia 1  

.niepodlegla 

Błąd parsowania 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS:  

style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1  

.col-8 

Błąd parsowania Linia 1  

.niepodlegla 

Błąd parsowania Linia 1  

Błąd parsowania [: 100%!important; height: auto!important;}#footer] 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista numerowana 
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Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

•  W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. 

Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 
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ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

 

181. Podkarpacki Lekarz Weterynarii 

 

 Adres strony głównej:         http://wiw.krosno.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://wiw.krosno.pl/ 

podstrona II: http://wiw.krosno.pl/index.php?option=com_ content&task=section&id=1&Itemid=2 

podstrona III: http://wiw.krosno.pl/index.php?option=com_ 

content&task=category&sectionid=5&id=16&Itemid=32 

podstrona IV: http://wiw.krosno.pl/index.php?option=com_contact&Itemid=3 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 
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a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 44; do linii 1, kolumna 164 

-8859-2”?><!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”  

„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu meta, należy użyć 

kodowania UTF-8. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” />↩<titl 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Atrybut bgcolor w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 15, kolumna 1; do linii 15, kolumna 94 

>↩<body>↩↩<table width=”800” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0” 

bgcolor=”eeeeee”>↩<tr>↩ 

Zbłąkany tag zamykający div. 

Od linii 244, kolumna 106; do linii 244, kolumna 111 

</td></tr></div>↩<tr>< 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 255, kolumna 41; do linii 255, kolumna 80 open”><tr><td class=”contentheading” 

width=”100%”>4 luty Zbłąkany tag zamykający div. 

Od linii 255, kolumna 105; do linii 255, kolumna 110 

</td></tr></div>↩<tr>< 

Zbłąkany tag zamykający div. 
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Od linii 255, kolumna 105; do linii 255, kolumna 110 

</td></tr></div>↩<tr>< 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 44; do linii 1, kolumna 164 

-8859-2”?><!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”  

„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

15  [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html 

<table width=”800” border=”0” align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0” bgcolor=”eeeeee”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html 

<img src=”http://83.13.73.194/templates/JavaBean/images/pixel.png” width=”1” height=”1” alt=”spacer” /> 

22  [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html <table width=”100%” 
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border=”0” align=”center” cellpadding=”0” cellspacing=”0”> 25  [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny 

musi mieć stosowną, sensowną treść: 

150  [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

182. NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://www.nfz-rzeszow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.nfz-rzeszow.pl/ 

podstrona II: https://www.nfz-rzeszow.pl/farmaceuci-lekarze/ 

podstrona III: https://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/informacje/ media/ 

podstrona IV: https://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/kont/ 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 128, kolumny 21; do linii 128, kolumny 170 

<a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Element ul nie może być elementem 

podrzędnym elementu ul w tym kontekście. Od linii 142, kolumny 29; do linii 142, kolumny 32 

<ul>↩  

Element div nie jest dozwolony jako podrzędny dla elementu span w tym kontekście. 

Od linii 391, kolumny 21; do linii 391, kolumny 42 

<div class=”clearfix”></div> 

Znak encji nie został zakończony średnikiem (;) W linii 619, kolumny 233 

ute;w um&oacute..  

Stosowanie znacznika font jest niezalecane (parametry tekstu należy definiować w arkuszu CSS). 

Od linii 706, kolumny 100; do linii 706, kolumny 121 

fundacja”><font color=”#0066cc”>Inform 
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Zamknięcie znacznika p, ale niektóre znaczniki wewnątrz nie zostały zamnknięte. Od linii 825, 

kolumny 17; do linii 825, kolumny 20 

</p>↩  

Niezamknięty element sup. 

Od linii 824, kolumny 61; do linii 824, kolumny 65 

/sup> - 15<sup>30</su 

Atrybut cellpadding jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w arkuszu 

CSS). 

Od linii 834, kolumny 17; do linii 834, kolumny 139 

<table cellpadding=”5” cellspacing=”5” role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 20px;” 

title=”Przydatne Linki”>↩  

Linia 80 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”http://www.nfz.gov.pl/bip/podstawy-prawne/” target=”_blank” title=”BIP”> Linia 422 [WCAG2 

1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2> 

Linia 645 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Tabele układu nie mogą mieć elementów tabeli danych ani atrybutów: 

Atrybut atrybut został użyty do oznaczania tabeli układu, ale ta tabela zawiera elementy i/ lub atrybuty, 

które mogą być używane tylko z tabelami danych. Tabele układu nie może mieć żadnego opisu i mogą 

zawierać tylko <tr> i <td> elementy. Zobacz więcej: https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F46.html  

<table role=”presentation” style=”width: 325px; margin-top: 20px;” title=”Przydatne Linki” 

cellspacing=”5” cellpadding=”5”> 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 
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Od linii 128, kolumny 21; do linii 128, kolumny 170 

<a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-yellow” 

href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Element ul nie może być elementem 

podrzędnym elementu ul w tym kontekście. Od linii 142, kolumny 29; do linii 142, kolumny 32 

<ul>↩  

Zbłąkany znacznik końcowy sub. 

Od linii 446, kolumny 68; do linii 446, kolumny 73 

15<sup>30</sub>↩  

Zamknięcie znacznika p, ale niektóre znaczniki wewnątrz nie zostały zamnknięte. Od linii 447, 

kolumny 17; do linii 447, kolumny 20 

</p>↩  

Zbłąkany znacznik końcowy sub. 

Od linii 395, kolumny 68; do linii 395, kolumny 73 

15<sup>30</sub>↩  

Zamknięcie znacznika p, ale niektóre znaczniki wewnątrz nie zostały zamnknięte. Od linii 396, 

kolumny 17; do linii 396, kolumny 20 

</p>↩  

Niezamknięty element sup. 

Od linii 395, kolumny 61; do linii 395, kolumny 65 

/sup> - 15<sup>30</su 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-rzeszow.pl/css/style.css 

Linia 268: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 268: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 272: 
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.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 278: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

Linia 278: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-volume-handle  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols .mejs-

prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, .progression-skin .mejs-controls 

.mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-player-preview 

ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom2.2 Podstrona II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-rzeszow.pl/css/style.css 

Linia 268: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 268: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 272: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 278: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded Niepoprawny numer : background-image 

Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 
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.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols .mejs-

prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, .progression-skin .mejs-controls 

.mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 281: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-player-preview 

ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: https://www.nfz-rzeszow.pl/css/style.css 

Linia 268: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 268: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 272: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 278: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom 
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Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien brzmieć to 

bottom, a nie bottom Linia 278: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-current  

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 
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nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

183. Podkarpacki Państwowy Inspektor Sanitarny 

 

 Adres strony głównej:         https://wsse.rzeszow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wsse.rzeszow.pl/  

podstrona II: https://wsse.rzeszow.pl/kontakt  

podstrona III: https://wsse.rzeszow.pl/kierownictwo 

podstrona IV: https://wsse.rzeszow.pl/aktualnosci 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu target w tagu a. Nie może być on pusty. Od linii 271, kolumna 143; do 

linii 271, kolumna 233 

center;”><a href=”https://wsse.rzeszow.pl/bez-kategorii/jak-rozpoznac-odre” target=”” 

role=”button”><span> 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 281, kolumna 434 

sne jak słońce”.” /><strong cl 

Podwójne użycie cydzysłowu w atrybucie name. 

w linii 281, kolumna 435 

ne jak słońce”.” /><strong cla 

Atrybut .” nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 281, kolumna 299; do linii 281, 

kolumna 438 

pan><span><img src=”https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/themes/wsse/images/triangle. png” 

alt=”Kampania edukacyjno- informacyjna „Jasne jak słońce”.” /><stron Niepoprawna wartość button w 

tarybucie role. 

Od linii 296, kolumna 7; do linii 296, kolumna 28 

↩<figure role=”button”>↩  

Element a nie może występować jako element poprzedzający tag z atrybutem role=”button”. 

Od linii 297, kolumna 8; do linii 297, kolumna 100 „>↩<a href=”https://wsse.rzeszow. pl/strona-

glowna/sto-lat-sluzb-sanitarnych-w-polsce” target=””><img s Niepoprawna wartość button w tarybucie 

role. 

Od linii 305, kolumna 7; do linii 305, kolumna 28 

↩<figure role=”button”>↩  

Niepoprawna wartość heading w atrybucie role w tagu section. 

Od linii 327, kolumna 8; do linii 327, kolumna 31 

↩<section role=”heading”><h1>Ak 

Niepoprawna wartość gridcell w atrybucie role w tagu section. Od linii 381, kolumna 3; do linii 381, 

kolumna 49 

eft”>↩↩<section role=”gridcell” class=”gridcell-no-1”>↩  

Element posiadający role=”gridcell” musi być umieszczony w tagu o atrybucie role=”row”. Od linii 

381, kolumna 3; do linii 381, kolumna 49 
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eft”>↩↩<section role=”gridcell” class=”gridcell-no-1”>↩ Niewłaściwy format zapisu daty w tagu time. 

Od linii 393, kolumna 26; do linii 393, kolumna 32 

etnia 2019</time>↩< 

Niepoprawna wartość listitem atrybutu role w tagu section. Od linii 409, kolumna 3; do linii 409, 

kolumna 49 

ght”>↩↩<section role=”listitem” class=”listitem-no-2”>↩  

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 1415, kolumna 4; do linii 1415, kolumna 361 

icks”>↩<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d17240.560 

156787727!2d21.999823183…pl!2spl!4v1482277497044” width=”100%” height=”450” frameborder=”0” 

style=”border:0” allowfullscreen></ifra 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

87 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> powinny 

mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”submit”> 

1381 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”https://wsse.rzeszow.pl/faq/ocen-sie-sam” target=””> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://wsse.rzeszow.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.css?ver=5.1.1 

151 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break 

678 
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.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break Arkusz 

CSS: https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/themes/wsse/style. 

css?ver=1.0.27 

882  

header .navbar ul.nav  

Niepoprawny numer : display box nie jest wartością display 

895  

header .navbar ul.nav > li Właściwość box-flex nie istnieje 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

style.css?ver=5.1.1 

151 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break 

678 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break Arkusz 

CSS: https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/themes/wsse/style. 

css?ver=1.0.27 

882  

header .navbar ul.nav  

Niepoprawny numer : display box nie jest wartością display 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 
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witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

184. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         https://rzeszow.uw.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://rzeszow.uw.gov.pl/ 

podstrona II: https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/informator-klienta/ 

podstrona III: https://rzeszow.uw.gov.pl/urzad/dyrektor-generalny/ 

podstrona IV: https://rzeszow.uw.gov.pl/kontakt/ 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 42 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”https://rzeszow.uw.gov.pl/” class=”ds-table-auto” tabindex=”1”> 

Linia 59 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. User agents, including assisting technology, can use these attributes. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<button type=”submit” tabindex=”8”> 

Linia 91 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje także w linii: 93 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”https://rzeszow.uw.gov.pl/wojewoda/patronaty-i-komitety-honorowe/”> 

Linia 880 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i 

komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”table table-striped table-responsive” style=”width: 100%;”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość article post-18 atrybutu ‚id’ w tagu ‚article’: Identyfikator nie może zawierać 

spacji w nazwie. 

Od linii 291, kolumna 10; do linii 291, kolumna 112 
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↩                 <article id=”article post-18”  

class=”post-18 page type-page status-publish hentry” data-role=”article”>↩ ↩  < 

Występuje zamykający znacznik ‚main’, ale pozostawiono w nim otwarte tagi. 

Od linii 457, kolumna 2; do linii 457, kolumna 8 

</div>↩↩  </main>↩ ↩  <f 

Niezamknięty tag div. 

Od linii 236, kolumna 2; do linii 236, kolumna 39 

=”main”>↩  <div id=”primary” data-role=”primary”>↩ ↩   < 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.min.css?ver=5.0.3 

1   

.wp-block-column  break-word nie jest wartością word-break : break-word 

1   

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content  break-word nie jest wartością word-break : break-

word  
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2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.min.css?ver=5.0.3 

1   

.wp-block-column  break-word nie jest wartością word-break : break-word 

1   

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content  break-word nie jest wartością word-break : break-

word  
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c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

Błędy 

Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. Obrazy, które są linkami muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli nie ma takiego tekstu, sam obraz nie dostarczy czytnikowi ekranu informacji o swojej 

zawartości. 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  



 

883 
 

 

185. Podkarpacki Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny 

 

 Adres strony głównej:         https://wsse.rzeszow.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://wsse.rzeszow.pl/  

podstrona II: https://wsse.rzeszow.pl/kontakt  

podstrona III: https://wsse.rzeszow.pl/kierownictwo 

podstrona IV: https://wsse.rzeszow.pl/aktualnosci 

 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu target w tagu. Nie może być on pusty.. Od linii 271, kolumna 143; do 

linii 271, kolumna 233 
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center;”><a href=”https://wsse.rzeszow.pl/bez-kategorii/jak-rozpoznac-odre” target=”” 

role=”button”><span> 

Atrybut .” nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 281, kolumna 299; do linii 281, 

kolumna 438 

pan><span><img src=”https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/themes/wsse/images/triangle. png” 

alt=”Kampania edukacyjno- informacyjna „Jasne jak słońce”.” /><stron Niepoprawna wartość atrybutu 

button w tagu figure. 

Od linii 296, kolumna 7; do linii 296, kolumna 28 

↩<figure role=”button”>↩  

Element a nie może występować jako element potomny dla tagu z atrybutem role=button. 

Od linii 306, kolumna 8; do linii 306, kolumna 80 „>↩<a href=”https://wsse.rzeszow. pl/strona-

glowna/sezon-na-grype” target=””><img s 

Element a atrybutem role=listitem musi znajdować się w elemencie z atrybutem role=list lub 

role=group. 

Od linii 409, kolumna 3; do linii 409, kolumna 49 

ght”>↩↩<section role=”listitem” class=”listitem-no-2”>↩ Niepoprawny format zapisu daty i czasu. 

Od linii 421, kolumna 26; do linii 421, kolumna 32 

etnia 2019</time>↩< 

Niepoprawna wartość listitem w atrybucie role w tagu section. Od linii 437, kolumna 3; do linii 437, 

kolumna 49 

ght”>↩↩<section role=”listitem” class=”listitem-no-3”>↩  

Niepoprawna wartość gridcell w tagu section z atrybutem role. Od linii 529, kolumna 3; do linii 529, 

kolumna 49 

eft”>↩↩<section role=”gridcell” class=”gridcell-no-1”>↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

87 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”submit”> 

1381 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”https://wsse.rzeszow.pl/faq/ocen-sie-sam” target=””> 

1415 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://wsse.rzeszow.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ style.css?ver=5.1.1 

151 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break  

678 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break  

Arkusz CSS: https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/themes/wsse/style. 

css?ver=1.0.27 

882  

header .navbar ul.nav  

Niepoprawny numer : display box nie jest wartością display 

895  

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

style.css?ver=5.1.1 

151 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break  

678 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break  

Arkusz CSS: https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/themes/wsse/style. 

css?ver=1.0.27 

882  
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header .navbar ul.nav  

Niepoprawny numer : display box nie jest wartością display 

895  

header .navbar ul.nav > li Właściwość box-flex nie istnieje 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS:  

style.css?ver=5.1.1 

151 

wp-block-column break-word nie jest wartością word-break  

678 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

•  Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy 

musi być przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość 

tekstową w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 
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d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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186. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – woj. Podlaskie 

Witryny Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa korzystają z tej samej strony głównej 

– Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – i w rzeczywistości stanowią jej zakładki. Jako że 

analiza ekspercka wykazała, że zawierają one analogiczne i te same błędy, wyniki jednej strony (podstrony) 

wybranego inspektoratu należy odnieść do pozostałych we wszystkich innych województwach. Jako 

przykładowy wykorzystno podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wyniki analizy 

witryny tej instytucji należy traktować jako tożsame z wynikami inspektoratów w innych województwach.  
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187. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – woj. dolnośląskie 

188. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. kujawsko-

pomorskie 

189. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. lubelskie 

190. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. lubuskie 

191. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. łódzkie 

192. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. małopolskie 

193. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. mazowieckie 

194. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. opolskie 

195. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. podkarpackie 

196. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. pomorskie 

197. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. opolskie  

198. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. świętokrzyskie 

199. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – woj. wielkopolskie 

200. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – woj. 

zachodniopomorskie 

201. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - woj. śląskie 

 

 

 

 

 

http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=kujawsko%2Dpomorskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=kujawsko%2Dpomorskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=lubelskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=lubuskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=%B3%F3dzkie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=ma%B3opolskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=mazowieckie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=opolskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=podkarpackie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=pomorskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=opolskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=%B6wi%EAtokrzyskie
http://www.wiw.pl/geografia/miasta/spis.asp?woj=%B6l%B1skie
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Adres strony głównej:         https://piorin.gov.pl/wiorin/podlaskie/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://piorin.gov.pl/wiorin/podlaskie/ 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 649, kolumna 1; do linii 649, kolumna 83 

bsp;</p>↩↩<table border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”height:288px; 

width:100%”>↩<tbo 

Atrybut border  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 690, kolumna 2; do linii 690, kolumna 71 

</h3>↩↩<table border=”1” cellpadding=”10” cellspacing=”1” style=”width:100%”>↩<tbo 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 85 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 

86 
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym  

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input tabindex=”3” title=”szukaj” class=”sb-search-input” placeholder=’ szukana fraza ...’ type=”text” 

value=”” name=”query” id=”search”> 

Linia 649 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”height:288px; width:100%”> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://piorin.gov.pl/gfx/piorin/_thumbs/piorin__1551080418_ lFg.css 

Linia 1 

.row 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane  

Linia 1 

.news-module-list .tags-box 

Właściwość margin-botom nie istnieje, należy w jej miejsce użyć margin-bottom 

Linia 1 

Błąd parsowania 

[: 183px;float: left;display: block;margin-right: 0}.gallery-list .small-title] 

Linia 1 

.files .right-side 

Właściwość widht nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width Linia 1 

.module-register .nice-table 

Niepoprawny numer : font-size inherith nie jest wartością font-size 

Linia 1 
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.ui-datepicker-cover  Błąd parsowania mask() 

Niepoprawny numer : left none nie jest wartością left : none Linia 1 

#fancybox-left-ico 

Niepoprawny numer : right none nie jest wartością right : none Linia 1 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontal-volume-total 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontal-volume-handle 
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-

prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-show-playlist:hover, .progression-skin .mejs-

controls .mejs-hide-playlist:hover 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Linia 1 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-player-preview 

ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno być to bottom 

Arkusz CSS: https://piorin.gov.pl/szablony/piorin/styles/print.css 

28   

*   

Właściwość print-color-adjust nie istnieje 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  
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Nagłówek poziomu 3  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <footer>  

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

202. Podlaski Inspektor Farmaceutyczny 

 Adres strony głównej:         http://wif.pbip.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://wif.pbip.pl/ 

podstrona II: http://wif.pbip.pl/?event=informacja&id=1363 

podstrona III: http://wif.pbip.pl/?event=kategoria&id=25 
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podstrona IV: http://wif.pbip.pl/?event=kategoria&id=48 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 62 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>↩<html 

Elementy w obrębie tagu <label> 

Od linii 40, kolumna 184; do linii 40, kolumna 294 

bsp;&nbsp;<input type=submit name=submit value=” &laquo; „ class=”forms” 

onclick=”delSzukaj(document.forms[0].szukaj)”></labe 

Niepoprawne wartości atrybutu coords w tagu area. Niedozwolone użycie spacji. Od linii 49, kolumna 

5; do linii 49, kolumna 84 

co” >↩<area href=”?event=home” shape=”rect” coords=”2, 0, 23, 19” alt=”Strona główna”>↩< 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 78, kolumna 7; do linii 79, kolumna 49 
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e”>↩<tr>↩<td id=”menutematyczne_naglowek” width=”100%”><span Niepoprawny adres hosta. 

Od linii 344, kolumna 6; do linii 344, kolumna 23 

div>↩<a href=”http://”><span  

Niepoprawne wartości atrybutu coords w tagu area. Niedozwolone użycie spacji. Od linii 413, kolumna 

5; do linii 413, kolumna 93 

tać”>↩<area href=”?event=listaZmian” shape=”rect” coords=”126, 0, 208, 19” alt=”Rejestr zmian”>↩< 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 421, kolumna 2; do linii 421, kolumna 21 

_c”>↩↩<div align=”center”>↩< 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 439, kolumna 1037; do linii 439, kolumna 1041 

a podawcza</br></a></  

Zbłąkany tag zamykający a. 

Od linii 443, kolumna 41; do linii 443, kolumna 44 

Leków:<br></a>↩labor 

Niepoprawny adres hosta. 

Od linii 460, kolumna 25; do linii 460, kolumna 42 

a_r”><div><a href=”http://”><IMG S 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 62 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html  

<table class=”ltable submenu” id=”stansprawy”> 

423  [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw.  

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30.html  

<img src=”/bip_data/data_wif/images/logo_duze.gif” alt=”logo”> 

1.2 PODSTRONA II 
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1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 62 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>↩<html 

Elementy w obrębie tagu <label> 

Od linii 40, kolumna 184; do linii 40, kolumna 294 

bsp;&nbsp;<input type=submit name=submit value=” &laquo; „ class=”forms” 

onclick=”delSzukaj(document.forms[0].szukaj)”></labe 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Lista nienumerowana/punktowana 

Błędy 

•  W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. 

Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

203. Podlaski Inspektor Inspekcji Handlowej 

Adres strony głównej:         http://www.bialystok.wiih.gov.pl/ 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://www.bialystok.wiih.gov.pl/ 

http://www.bialystok.wiih.gov.pl/kontakt/ 

http://www.bialystok.wiih.gov.pl/o-inspekcji/struktura/ 

http://www.bialystok.wiih.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania/ 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd parsowania w CSS w linii 83, kolumna 23 

ckground-color: ;↩}↩bu 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). w linii 87, kolumna 12 

94;↩color: ;↩border: 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 248, kolumna 7; do linii 248, kolumna 54 

„> ↩<p style=”text-align: justify;” align=”justify”><span  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd parsowania w CSS w linii 84, kolumna 23 

ckground-color: ;↩}↩bu 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). w linii 88, kolumna 12 

94;↩color: ;↩border: 

218 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki powinny posiadać tag label lub nazwę wspierającą 

dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input class=’mapp-dir-saddr’ tabindex=’1’/> 

218 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki powinny posiadać tag label lub nazwę wspierającą 

dostępność: 



 

901 
 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input class=’mapp-dir-daddr’ tabindex=’2’/> 

229 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki powinny posiadać tag label lub nazwę wspierającą 

dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input class=’mapp-dir-saddr’ tabindex=’1’/> 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.bialystok.wiih.gov.pl/wp-content/themes/contango/ style.css 

Linia 617 button, input[type=”submit”], input[type=”reset”], input[type=”button”]  

Właściwość moz-border-radius nie istnieje : 2px 

Linia 1067 .entry-meta-bottom  

Niepoprawny numer : color Lexical error at line 1067, kolumna 17. Encountered: „#” (35), after :  

„#” #084D92; 

Linia 1071 .entry-meta a:visited  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania [: 0 0 25px 0; } .entry-meta a] 

Linia 1073 .entry-meta a:visited  

Niepoprawny numer : color Lexical error at line 1073, kolumna 17. Encountered: „#” (35), after :  

„#” #084D92; 

Linia 1074 .entry-meta a:visited  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania } 

Linia 1083 .entry-meta-sep  

Niepoprawny numer : color Lexical error at line 1083, kolumna 17. Encountered: „#” (35), after :  

„#” #084D92; 

Linia 1084 .entry-meta-sep  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania } 

http://www.bialystok.wiih.gov.pl/ 



 

902 
 

#catapult-cookie-bar .x_close span  

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania  

Linia 22  button#catapultCookie  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania 

 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 
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dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

 

 

204. Podlaski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

 Adres strony głównej:         http://wijhar.pbip.pl/index.php 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://wijhar.pbip.pl/index.php 

http://wijhar.pbip.pl/index.php?event=kategoria&id=1 

http://wijhar.pbip.pl/index.php?event=kategoria&id=4 

http://wijhar.pbip.pl/index.php?event=kategoria&id=35 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 
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1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 62 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>↩<html 

Tag label może zawierać tylko jeden button, meter, output, progress, select i textarea jako potomne. 

Od linii 40, kolumna 184; do linii 40, kolumna 294 

bsp;&nbsp;<input type=submit name=submit value=”  &laquo;  „ class=”forms” 

onclick=”delSzukaj(document.forms[0].szukaj)”></labe Niepoprawna wartość w atrybucie coords. Od linii 

49, kolumna 5; do linii 49, kolumna 84 

co” >↩<area href=”?event=home” shape=”rect” coords=”2, 0, 23, 19” alt=”Strona główna”>↩< 

Niepoprawna wartość w atrybucie coords. 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 78, kolumna 7; do linii 79, kolumna 49 

e”>↩<tr>↩<td id=”menutematyczne_naglowek” width=”100%”><span  

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 323, kolumna 2; do linii 323, kolumna 21 

_c”>↩↩<div align=”center”>↩< 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 373, 

kolumna 42; do linii 373, kolumna 67 blikator: <font class=”publikator1”>Arkadi 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

62 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie wspierające 

dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html  

<table class=”ltable submenu” id=”stansprawy”> 

325 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html  

<img src=”/bip_data/data_wijhar/images/logo_duze.gif” alt=”logo”> 

375 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<td width=”70”> 

459 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni informacji dla tzw. 

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html  

<IMG SRC=”/bip_data/data_wijhar/images/logo.gif” BORDER=0 ALT=”logo” align=”left”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

•  W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. 

Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

d) Sprawdzenie hierarchii nagłówków (tzw. HTML outline) 

PODSTRONA I 

HTML Outline strukturalny 

[element body bez nagłówka] – należy uzupełnić nagłówek odpowiednią treścią 

 

e) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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205. Podlaski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Adres strony głównej:         https://winb.bip.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

https://winb.bip.gov.pl/ 

https://winb.bip.gov.pl/kontakt/adresy-pinb.html 

https://winb.bip.gov.pl/druki-i-formularze/ 

https://winb.bip.gov.pl/kierownictwo/wykaz-osob-i-numery-telefonowkierownictwa.html 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible musi posiadać wartość IE=edge, was chrome=1. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Powielony identyfikator ID  left_menu. 

Od linii 110, kolumna 1; do linii 110, kolumna 46 
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ul></div>↩<div id=”left_menu” class=”treemenu leftmenu”>↩<ul c Brak otwierającego tagu p , choć 

występuje zamykający. Od linii 135, kolumna 1; do linii 135, kolumna 4 

e.↩</div>↩</p>↩</d 

Element h3 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 207, kolumna 13; do linii 207, kolumna 16 

<h3>Tożsam 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 208, kolumna 13; do linii 208, kolumna 15 

<p>Admini 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

70 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a id=”Fontsize_16” href=”javascript:void(0)”> 

108 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii: 110 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F77.html  

<div id=”left_menu” class=”treemenu leftmenu”> 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza przy użyciu atrybutu ‚for 

‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label> 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od linii 142, 

kolumna 36; do linii 142, kolumna 38 

e: 0.8em”><p>↩Adre 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 
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Od linii 154, kolumna 2; do linii 154, kolumna 59 esList”>↩<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” 

class=”zalaczniki”>↩<t 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://winb.bip.gov.pl/css/style.css 

Linia 3  .css3 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1097  div#widok_oferta, div#widok_art 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1287  .galeria_art .miniatury .ramka_red 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1333  .szukaj_art input[type=”submit”] 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1662  

Niznany pseudo-element lub pseudo-class :nth-childeven 

Linia 1662  .ultra_cpv p 

Błąd parsowania nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  .ultra_cpv button.add 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1980  div.progressbar:after 

Niepoprawny numer : position próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go Linia 

1981  div.progressbar:after 

próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Arkusz CSS: https://winb.bip.gov.pl/css/admin.css 
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Linia 31  body.admin div#content 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1409  div.t_links a 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1694  .f_upload 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1942  table#poll_crosstable tr:first-child th 

Błąd parsowania !important; 

Linia 1943  

Błąd parsowania [: 10px; padding-top: 10px; text-align: left !important; } table#poll_crosstable tr:first-child 

th:last-child] 

Arkusz CSS: https://winb.bip.gov.pl/css/jquery-ui-1.8.11.custom.css 

Linia 558  .ui-datepicker-cover 

Błąd parsowania mask() 

Arkusz CSS: https://winb.bip.gov.pl/css/other.css?v1.1.4 

Linia 413  #gdprCenter 

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 413  #gdprCenter 

Błąd parsowania  

Linia 436  #gdprCoverMessage.flashCoverMessage 

Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 10px auto auto 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 3  .css3 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 
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Linia 1097  div#widok_oferta, div#widok_art 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1287  .galeria_art .miniatury .ramka_red 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1333  .szukaj_art input[type=”submit”] 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1662  

Niznany pseudo-element lub pseudo-class :nth-childeven Linia 1662  .ultra_cpv p 

Błąd parsowania nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  .ultra_cpv button.add 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1980  div.progressbar:after 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1409  div.t_links a 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1694  .f_upload 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1942  table#poll_crosstable tr:first-child th 

Błąd parsowania !important; 

Linia 1943  

Błąd parsowania [: 10px; padding-top: 10px; text-align: left !important; } table#poll_crosstable tr:first-child 

th:last-child] 

Arkusz CSS: https://winb.bip.gov.pl/css/jquery-ui-1.8.11.custom.css 

Linia 558  .ui-datepicker-cover 

Błąd parsowania mask() 

Arkusz CSS: https://winb.bip.gov.pl/css/other.css?v1.1.4 

Linia 413  #gdprCenter 

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 413  #gdprCenter 
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Błąd parsowania  

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS:  

Linia 3  .css3 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

206. Podlaski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

Adres strony głównej:         https://puw.bip.gov.pl/wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-

kartograficzna/ wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna.html 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

https://puw.bip.gov.pl/wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna/ wojewodzka-inspekcja-

geodezyjna-i-kartograficzna.html 

https://puw.bip.gov.pl/wigik/zadania-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjneji-kartograficznej.html 

https://puw.bip.gov.pl/gk-rejestry/rejestr-wydanych-dziennikow-praktykizawodowej.html 

https://puw.bip.gov.pl/wigik/dane-teleadresowe-sluzby-geodezyjnej-zterenu-wojewodztwa-

podlaskiego.html 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible musi posiadać wartość IE=edge, was chrome=1. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu a w tym 

miejscu. 

Od linii 133, kolumna 3; do linii 133, kolumna 91 

<nav>↩<a href=”/metadatas/view/Article/65460” alt=”metadane” title=”Metadane” 

class=”metadane”>metada 

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. 

Od linii 135, kolumna 3; do linii 135, kolumna 77 

</a>  ↩↩<a href=”/versions/index/Article/65460” alt=”wersja” title=”Wersjonowanie”></a>   

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. Od linii 135, kolumna 84; do linii 135, kolumna 

345 

ie”></a>  <a href=”/articles/prnt/65460” target=”_blank” alt=”drukuj” title=”Drukuj” 

onclick=”javascript:windo…,&#039;width=1024,height=500,toolbar=no,location=no,scrollbars=yes,resize=

no&#039;); return false;”></a>   

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od linii 145, 

kolumna 1; do linii 145, kolumna 3 

ektor</p>↩<p>↩<str 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

71 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a id=”Fontsize_16” href=”javascript:void(0)”> 
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible musi posiadać wartość IE=edge, was chrome=1. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut alt nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. 

Od linii 133, kolumna 3; do linii 133, kolumna 91 

<nav>↩<a href=”/metadatas/view/Article/67739” alt=”metadane” title=”Metadane” 

class=”metadane”>metada 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://puw.bip.gov.pl/css/style.css 

Linia 3  .css3 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1097  div#widok_oferta, div#widok_art 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1287  .galeria_art .miniatury .ramka_red 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1333  .szukaj_art input[type=”submit”] 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1662  

Niznany pseudo-element lub pseudo-class :nth-childeven 
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Linia 1662  .ultra_cpv p 

Błąd parsowania nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  .ultra_cpv button.add 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1980  div.progressbar:after 

Niepoprawny numer : position próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go Linia 

1981  div.progressbar:after 

próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Arkusz CSS: https://puw.bip.gov.pl/css/admin.css 

Linia 31  body.admin div#content 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1409  div.t_links a 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1694  .f_upload 

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1942  table#poll_crosstable tr:first-child th 

Błąd parsowania !important; 

Linia 1943  

Błąd parsowania [: 10px; padding-top: 10px; text-align: left !important; } table#poll_crosstable tr:first-child 

th:last-child] 

Arkusz CSS: https://puw.bip.gov.pl/css/jquery-ui-1.8.11.custom.css 

Linia 558  .ui-datepicker-cover 

Błąd parsowania mask() 

Arkusz CSS: https://puw.bip.gov.pl/css/other.css?v1.1.4 

Linia 413  #gdprCenter 

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 413  #gdprCenter 

Błąd parsowania  

Linia 436  #gdprCoverMessage.flashCoverMessage 
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Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 10px auto auto 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek 1 poziomu 

Nagłówek 2 poziomu 

Nagłówek 3 poziomu 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <nav>ARIA 

Błędy 

•  Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy 

musi być przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość 

tekstową w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie 

miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych 

zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z 

niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. 

Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i 

prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie 

dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka 

 

207. Podlaski Inspektor Ochrony Środowiska 

Adres strony głównej http://www.wios.bialystok.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://www.wios.bialystok.pl/ 

http://www.wios.bialystok.pl/?go=bie 

http://www.wios.bialystok.pl/?go=kon 

http://www.wios.bialystok.pl/?go=zle 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 
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 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC ‚-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN’ ‚http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd’><html Niepoprawna wartość Reply-to atrybutu http-

equiv w tagu meta. Od linii 1, kolumna 240; do linii 1, kolumna 317 

=utf-8’ /><meta http-equiv=’Reply-to’ content=’wioletta.krysiewicz@wios.bialystok.pl’ /><link  

Brak > po /. w linii 1, kolumna 3507 

/span></b></b</a></div><div cl 

Tag zamykający nie powinien posiadać atrybutów. w linii 1, kolumna 3508 

span></b></b</a></div><div cla Zbłąkany tag zamykający b<. 

Od linii 1, kolumna 3502; do linii 1, kolumna 3508 

/span></b></b</a></div> 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 1, kolumna 3509; do linii 1, kolumna 3514 
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/b></b</a></div><div c 

Niezamknięty element a. 

Od linii 1, kolumna 3373; do linii 1, kolumna 3393 ss=’klaw’><a href=’?go=monkom’><span Tag 

początkowy a został już otwarty. 

Od linii 1, kolumna 3533; do linii 1, kolumna 3550 ss=’klaw’><a href=’?go=lex’><span  

Występuje zamykający znacznik a, choć wcześniej nie było otwarcia tego tagu. Od linii 1, kolumna 

3533; do linii 1, kolumna 3550 ss=’klaw’><a href=’?go=lex’><span  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 1, kolumna 4660; do linii 1, kolumna 4718 

.pl/dpr/’><img style=’margin-top:12px’ src=’gif/logo_kampanii.jpg’ /><br/>< Błąd w obrębie CSS. Nie 

ma takiego atrybutu align. Od linii 12, kolumna 1; do linii 12, kolumna 66 

op:60px’>↩<a style=’align:center;font-size:12px;color:red;font-weight:bold’>↩<h6>& 

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. Od linii 13, kolumna 37; do linii 13, kolumna 41 telefonu 

</br>&nbsp; 

Zamykający tag a narusza zasadę zagnieżdżania elementów. Od linii 19, kolumna 1; do linii 19, 

kolumna 4 

742 53 78↩</a></div> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

1  [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img style=’margin-top:12px’ src=’gif/logo_kampanii.jpg’ /> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wios.bialystok.pl/ 

Linia 12    

Właściwość align nie istnieje : center 
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Linia 19    

Właściwość align nie istnieje : center 

Linia 25    

Właściwość align nie istnieje : left 

Linia 30    

Właściwość align nie istnieje : left 

Linia 70    

Niepoprawny numer : padding-left Błąd parsowania 

Linia 70    

Niepoprawny numer : padding-left Błąd parsowania 

Linia 70    

Niepoprawny numer : padding-left Błąd parsowania 

Linia 70    

Niepoprawny numer : padding-left Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://www.wios.bialystok.pl/?go=bie 

Linia 1 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 2 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 3 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 4 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 5 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 6 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 7 
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Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 8 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 9 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 10 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

Linia 11 

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

 •  Nagłówek poziomu 6 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. Jeśli 

obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

208. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku 

Adres strony głównej:         http://straz.bialystok.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://straz.bialystok.pl/ 

http://straz.bialystok.pl/poradnik-petenta/kontakt/ 

http://straz.bialystok.pl/straz-pozarna/zadania-psp/ 

http://straz.bialystok.pl/aktualnosci/ 
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 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd parsowania dla background-color w CSS. Od linii 22, kolumna 59; do linii 22, kolumna 65 

-color: ?>#dd6666;}↩. 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 132, kolumna 6; do linii 132, kolumna 94 

-2”>↩<img src=”http://straz.bialystok.pl/wp-content/themes/straz/img/phone. svg” class=”svg” />998   

Element main nie może być potomny dla section. Od linii 255, kolumna 4; do linii 255, kolumna 9 

„>↩↩<main>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 132 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 
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dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://straz.bialystok.pl/wp-content/themes/straz/img/phone.svg” class=”svg” /> 

Linia 167 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<select id=”mobile-menu” name=”mobile-menu”> 

Linia 274 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także w linii: 

265 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://straz.bialystok.pl/2019/03/29/kampania-stop-pozarom-traw-2/”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. obraz pełni 

jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 132, kolumna 6; do linii 132, kolumna 94 

-2”>↩<img src=”http://straz.bialystok.pl/wp-content/themes/straz/img/phone. svg” class=”svg” />998   

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

132 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający krótki 

tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii wspierających 

dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img src=”http://straz.bialystok.pl/wp-content/themes/straz/img/phone.svg” class=”svg” /> 

Linia 167 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<select id=”mobile-menu” name=”mobile-menu”> 
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b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://straz.bialystok.pl/wp-content/cache/minify/ece24.css 

Linia 27 .tos-slide.tos-html > div * Błąd parsowania none 

Linia 31  .tos-pagination  

Właściwość overflow-scrolling nie istnieje : touch 

Linia 48  

Błąd parsowania }@import url(„https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans|Roboto:400,900”); 

Linia 49  html  

Niepoprawny numer : color #grey nie jest prawidłowym numerem koloru 3 lub 6 hexadecimals : 

#greyArkusz CSS: http://straz.bialystok.pl/ 

Linia 9  .menu a:hover, .sidebar-menu a:hover  

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania ?>#dd6666 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 27 .tos-slide.tos-html > div * Błąd parsowania none 

Linia 31  .tos-pagination  

Właściwość overflow-scrolling nie istnieje : touch 

Linia 48  

Błąd parsowania }@import url(„https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans|Roboto:400,900”); 

Linia 49  html  

Niepoprawny numer : color #grey nie jest prawidłowym numerem koloru 3 lub 6 hexadecimals : 

#greyArkusz CSS: http://straz.bialystok.pl/poradnik-petenta/kontakt/ 

Linia 9  .menu a:hover, .sidebar-menu a:hover  

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania ?>#dd6666 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS:  
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c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 



 

928 
 

209. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

Adres strony głównej:         http://www.podlaska.policja.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://www.podlaska.policja.gov.pl/ 

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/kontakt/26367,Komenda-WojewodzkaPolicji-w-Bialymstoku.html 

http://podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci http://podlaska.policja.gov.pl/pod/kontakt/komunikacja-z-

osobamig/31617,Komunikacja-z-osobami-gluchoniemymi.html 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 20, kolumna 5; do linii 20, kolumna 84 

o” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/pod/wai” media=”braille” />↩< 
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Niedozwolone użycie spacji w atrybucie href. 

Od linii 768, kolumna 3; do linii 768, kolumna 282 

„news”>↩<a href=”Policjanci Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, pełniąc służbę na rowerach, 

zauważyli w re…ych zaczęły nerwowo zachowywać się. Jak się okazało, jeden z mężczyzn posiadał w kie” 

target=”_top”>↩< 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 78 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 80 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

Linia 572 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty „Alt”, „title”, 

„Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#keyboard  

<a id=”topnews_play” title=”Pokaz slajdów”> 

Linia 603 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html  

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/74/mini/74-147660_mo1.jpg” title=”NIEPRAWDZIWE INFORMACJE 

W ARTYKULE WIRTUALNEJ POLSKI O DZIAŁANIACH POLICJANTÓW” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/74/mini/74-147660_mo1.jpg” alt=””  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 20, kolumna 5; do linii 20, kolumna 84 

o” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/pod/wai” media=”braille” />↩< 

Pusta wartość atrybutu action. Nie może być pusty. 

Od linii 686, kolumna 3; do linii 686, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in Skrypt nie jest w odpowiednim formacie. 
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Od linii 803, kolumna 7; do linii 803, kolumna 15 

l’}↩</script>↩ 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 78 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w 

linii: 80 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 20, kolumna 5; do linii 20, kolumna 84 

o” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/pod/wai” media=”braille” />↩< 

Pusta wartość atrybutu action. Nie może być pusty. 

Od linii 672, kolumna 3; do linii 672, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in Niedozwolone użycie spacji w atrybucie href. 

Od linii 756, kolumna 3; do linii 756, kolumna 282 

i>↩<li>↩<a href=”Policjanci Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego, pełniąc służbę na rowerach, 

zauważyli w re…ych zaczęły nerwowo zachowywać się. Jak się okazało, jeden z mężczyzn posiadał w kie” 

target=”_top”>↩< 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 
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Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

•  Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie zostaną 

przedstawione użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników klawiatury i czytnika ekranu. 

Usuń puste łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

 

PODSTRONA II 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

 

210. Podlaski Konserwator Zabytków 

 Adres strony głównej:         http://wuoz.bialystok.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

http://wuoz.bialystok.pl/ 

http://wuoz.bialystok.pl/o-nas/organizacja/ 

http://wuoz.bialystok.pl/kontakt/ 

http://wuoz.bialystok.pl/jak-zalatwic-sprawe/ 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

Linia 694 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html  

<img src=”http://wuoz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2018/06/galeria_kosciol_ 

sw_piotra_i_pawla_w_zabludowie-11-300x250.jpg” height=”250” width=”300” alt=”” class=”slider-963 

slide-1040” title=”galeria_kosciol_sw_piotra_i_pawla_w_zabludowie (11)” /> 

Linia 695 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste lub nie 

występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html  

<img src=”http://wuoz.bialystok.pl/wp-content/uploads/2018/06/galeria_zespol_ palacowy_w_bialowiezy-

14-300x250.jpg„ height=”250” width=”300” alt=”” class=”slider-963 slide-1012” 

title=”galeria_zespol_palacowy_w_bialowiezy(14)” /> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 124 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz także w linii: 

238 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 
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2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://wuoz.bialystok.pl/wp-includes/css/dist/block-library/ 

style.min.css?ver=5.0.4 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break : 

break-word 

Arkusz CSS: http://wuoz.bialystok.pl/wp-content/themes/tiny-framework/ style.css?ver=5.0.4 

Linia 1038 article.post-password-required input[type=”submit”], .btn, .bypostauthor cite .post-author-label, 

.menu-toggle, input[type=”button”], input[type=”reset”], input[type=”submit”]  

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function should be to top, 

not top ) 

Linia 4023    

Niepoprawny numer : width device-width nie jest wartością width : device-width Arkusz CSS: 

http://wuoz.bialystok.pl/wp-content/plugins/ml-slider/ assets/sliders/flexslider/flexslider.css?ver=3.10.3 

Linia 1  .flexslider  

‚’ nie jest wartością box-shadow : ‚’ 0 1px 4px rgb(0 0 0 / 0.2) 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

style.min.css?ver=5.0.4 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-break : 

break-word 

Arkusz CSS: http://wuoz.bialystok.pl/wp-content/themes/tiny-framework/ style.css?ver=5.0.4 

Linia 1038 article.post-password-required input[type=”submit”], .btn, .bypostauthor cite .post-author-label, 

.menu-toggle, input[type=”button”], input[type=”reset”], input[type=”submit”]  

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function should be to top, 

not top ) 

Linia 4023    

Niepoprawny numer : width device-width nie jest wartością width : device-width Arkusz CSS: 

http://wuoz.bialystok.pl/wp-content/plugins/ml-slider/ assets/sliders/flexslider/flexslider.css?ver=3.10.3 
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Linia 1  .flexslider  

‚’ nie jest wartością box-shadow : ‚’ 0 1px 4px rgb(0 0 0 / 0.2) 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek 1 poziomu 

Nagłówek 2 poziomu 

Nagłówek 3 poziomu 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

•  

tości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst 

alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 
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zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  

 

211. NFZ Podlaski Oddział Wojewódzki  

 Adres strony głównej:         https://www.nfz-bialystok.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: https://www.nfz-bialystok.pl/ 

podstrona II: https://www.nfz-bialystok.pl/dla-swiadczeniodawcy/ kontraktowanie/kontraktowanie-

2015/ 

podstrona III: https://www.nfz-bialystok.pl/594-2/ 

podstrona IV: https://www.nfz-bialystok.pl/nasz-oddzial/witamy/ 

 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator nie był w stanie zanalizować podstrony 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 127 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą ich dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label>, lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby” do kontroli etykiet, jeśli nie można użyć etykiety lub jej użycie może wprowadzać w błąd. 

Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”search” class=”form-control search-input” placeholder=”Wyszukaj...” value=”” name=”s”> 

Linia 154 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialow/ruszyla-telefoniczna-informacja-pacjenta/”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić alternatywę dla krótkiego 

tekstu: 

 Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować obrazu lub 

przekazać jego celu do użytkownika. Należy dodać odpowiednio atrybut „Alt”, „tytuł”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”https://www.nfz-bialystok.pl/wp-content/uploads/2018/08/owieśkszony-pliczek.jpg”> 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): występuje w liniach 330 359  

372 380 392 399 404 410 419 432 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

Linia 335 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<span style=”text-decoration: underline; font-size: 14pt; color: #ff0000;”> 

Linia 129 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć 

etykietę lub nazwę wspierającą dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label>, lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby” do kontroli etykiet. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<input type=”search” class=”form-control search-input” placeholder=”Wyszukaj...” value=”” name=”s”> 

Linia 216 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 
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Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2> 

Linia 208 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” powinny być puste 

lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty atrybut „Alt” (jeśli 

nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” także były 

puste lub nie występowały.. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html  

<img class=”alignnone wp-image-2048” title=”winda” src=”https://www.nfz-bialystok. pl/wp-

content/uploads/2016/02/winda.jpg” alt=”” width=”344” height=”513”> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Walidator nie był w stanie zanalizować strony. 

 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Punkt orientacyjny wyszukiwania ARIA jest obecny. 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 
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Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję  

obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz nie 

przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

212. Podlaski Urząd Wojewódzki 

 

 Adres strony głównej:         : http://www.bialystok.uw.gov.pl/channel 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.bialystok.uw.gov.pl/channel 

podstrona II: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Wojewoda/Kompetencje+wojewody. htm 

podstrona III: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Info/Zamowienia+publiczne/ 

Powyzej+30+tys.+euro/Zamowienia+publiczne+o+wartosci+powyzej+30+tys+euro.htm 

podstrona IV: http://www.bialystok.uw.gov.pl/info/kontakt.htm 

http://www.bialystok.uw.gov.pl/channel
http://www.bialystok.uw.gov.pl/channel
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 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

 Dokument powinien rozpoczynać się od tagu <!DOCTYPE html>. 

 Od linii 1, kolumna 1; do linii 4, kolumna 121 

 ↩↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

 Atrybut ‚alt’ nie jest dozwolony dla tagu ‚a’. 

 Od linii 471, kolumna 9; do linii 471, kolumna 375 

 ↩ <a id=”aktualnosci1_ctl01_hlMore” class=”n_przejdz” title=”19.02.2019 Wojewoda podlaski i 

Białostocz…lnosci/19.02.2019+Wojewoda+podlaski+i+Bialostoczanie+swietowali+stulecie+niepodleglosci

+miasta.htm”></a>↩   

Brak spacji pomiędzy atrybutami.  W linii 664, kolumna 148 

 alt=”Program „Dobry Start” sr  Problem z cudzysłowem.  W linii 664, kolumna 159 

 am „Dobry Start” src=”/PUWMCMS 
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 Słowo ‚dobry’ jest traktowane jako atrybut tagu HTML.  Od linii 664, kolumna 129; do linii 664, 

kolumna 211 

 tart.htm”><img alt=”Program „Dobry Start” src=”/PUWMCMS/Images/loga_strip/dobry_ start.png” 

/></a>↩ 

 Słowo ‚start’ jest traktowane jako atrybut tagu HTML.  Od linii 664, kolumna 129; do linii 664, 

kolumna 211 

 tart.htm”><img alt=”Program „Dobry Start” src=”/PUWMCMS/Images/loga_strip/dobry_ start.png” 

/></a>↩ 

 Atrybut ‚hspace’ jest przestarzały. Należy zdefiniować to w arkuszu CSS.  Od linii 672, kolumna 115; 

do linii 672, kolumna 427 

ault.htm”><img hspace=”35” alt=”Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - 

Rządowego prog…ania i opieki w szkołach – Bezpieczna+” src=”/ 

PUWMCMS/Images/loga_strip/logo_bezpieczna_plus.jpg” /></a>↩ 

155 [WCAG2 4.1.1 (A)] Powielony identyfikator (ID): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w ramach danej podstrony. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<b style=”font-weight: normal;” id=”idkomtvp”>  

234 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu „ID”: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ info-and-

relationships.html 

<label for=”TextBoxSearch” class=”sr-only”> 

511 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<a id=”aktualnosci1_ctl03_ltName” 

href=”/Aktualnosci/18.02.2019+Podlaska+Sluzba+Wiezienna+swietowala+100lecie+istnienia.htm” 

style=”font-size: 14px;text-decoration: none;color: black; position: relative; top: -8px;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

 Dokument powinien rozpoczynać się od tagu <!DOCTYPE html>. 
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 Od linii 1, kolumna 1; do linii 3, kolumna 121 

 ↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html   

Element ‚table’ nie jest dozwolony jako element potomny tagu ‚span’.  

 Od linii 298, kolumna 43; do linii 298, kolumna 79 

 Control1”><table class=”breadcrumb” border=”0”>↩ <tr> 

128 [WCAG2 4.1.1 (A)] Powielony identyfikator (ID): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w ramach danej podstrony. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<b style=”font-weight: normal;” id=”idkomtvp”> 128 [WCAG2 4.1.1 (A)] Powielony identyfikator (ID): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w ramach danej podstrony. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<b style=”font-weight: normal;” id=”idkomtvp”> 

 207 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego atrybutu „ID”: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić prawidłową 

interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak „for” mogą odwoływać się 

tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne mogą odwoływać się tylko do elementów w tej 

samej tabeli. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ info-and-

relationships.html 

<label for=”TextBoxSearch” class=”sr-only”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Style/css/style.css 

988   

.fluidMedia   

Właściwość frameborder nie istnieje : 0 

997   

.fluidMedia iframe   

Właściwość frameborder nie istnieje : 0 

2.2 PODSTRONA II 
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2.2.1 Arkusz CSS: http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Style/css/style.css 

988   

.fluidMedia   

Właściwość frameborder nie istnieje : 0 

997   

.fluidMedia iframe   

Właściwość frameborder nie istnieje : 0 

2.2.2 Arkusz CSS: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Wojewoda/ Kompetencje+wojewody.htm 

292     

Właściwość valign nie istnieje : top 

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Style/css/style.css 

988   

.fluidMedia   

Właściwość frameborder nie istnieje : 0 

997   

.fluidMedia iframe   

Właściwość frameborder nie istnieje : 0 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA  

.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 
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Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, tekst opisowy musi być 

przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję przycisku. Umieść zawartość tekstową 

w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi <input> atrybut value. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  
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213. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 

 Adres strony głównej:         http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl 

podstrona II: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/ wiadomosci/ 

podstrona III: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/ kontakt/dane_teleadresowe/  

podstrona IV: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/ kontakt/telefony_alarmowe/ 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut ‚xmlns:fb’ nie jest dozwolony w tym miejscu. 

Od linii 1, kolumna 16; do linii 7, kolumna 20 

TYPE html>↩↩↩↩<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xmlns:fb=”http:// ogp.me/ns/fb#” 

xmlns:og=”http://ogp.me/ns#” xmlns:website=”http://ogp.me/ns/website#”↩      lang=”pl”↩      

xml:lang=”pl”>↩<head  

Atrybut ‚xmlns:website’ nie jest dozwolony w tym miejscu. 
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Od linii 1, kolumna 16; do linii 7, kolumna 20 

TYPE html>↩↩↩↩<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xmlns:fb=”http:// ogp.me/ns/fb#” 

xmlns:og=”http://ogp.me/ns#” xmlns:website=”http://ogp.me/ns/website#”↩      lang=”pl”↩      

xml:lang=”pl”>↩<head 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚http-equiv’ w tagu ‚meta’. 

Od linii 41, kolumna 4; do linii 41, kolumna 54 

↩↩↩↩↩↩↩      <meta http-equiv=”Cache-Control” content=”public”/>↩  ↩↩< 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚http-equiv’ w tagu ‚meta’. Od linii 44, kolumna 1; do linii 44, kolumna 

58 

ic”/>↩  ↩↩<meta http-equiv=”content-style-type” content=”text/ 

css”/>↩<meta 

Problem z tagiem otwierającym ‚p’. 

Od linii 266, kolumna 11; do linii 266, kolumna 13 

<noscript><p><img s 

Zbłąkany tag zmaykający ‚noscript’. 

Od linii 266, kolumna 114; do linii 266, kolumna 124 

Powielenie tagu otwierającego ‚body’. 

Od linii 274, kolumna 1; do linii 274, kolumna 25 

↩↩</head>↩<body class=”schemaBody”>↩<!--  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 267 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

font-size:11px; 

Linia 346 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> 

powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”submit” class=”cursor-pointer”> 
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Linia 378 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See matching tag on 

line: 380 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ znajduje się w 

ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst łącza zawiera już kontekst 

obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/”> 

Linia 394 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego samego tekstu 

wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/label-in-name.html (displayed in new window), and https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/ 

<button type=”button” class=”close” data-dismiss=”modal” aria-label=”Close”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut ‚xmlns:fb’ nie jest dozwolony w tym miejscu. 

Od linii 1, kolumna 16; do linii 7, kolumna 20 

TYPE html>↩↩↩↩<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xmlns:fb=”http:// ogp.me/ns/fb#” 

xmlns:og=”http://ogp.me/ns#” xmlns:website=”http://ogp.me/ns/website#”↩      lang=”pl”↩      

xml:lang=”pl”>↩<head  

Niepoprawna wartość atrybutu ‚http-equiv’ w tagu ‚meta’. 

Od linii 41, kolumna 4; do linii 41, kolumna 54 

↩↩↩↩↩↩↩      <meta http-equiv=”Cache-Control” content=”public”/>↩  ↩↩< 

Linia 568 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na https://www. 

w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3 class=”titlePortlet”> 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/compressed/fo-resources/ static/css/base/cp-base-

all-in-one-min.css 
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17   

.iceSelInpDateIFrameFix, .iceIEIFrameFix  Błąd parsowania mask() 

2.1.2 Arkusz CSS: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/compressed/bo-resources/ 

static/js/portlet/jquery/jquery-ui-min.css 

434   

.ui-datepicker-cover  Błąd parsowania mask() 

2.1.3 Arkusz CSS: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/static/fancybox/jquery. fancybox-1.3.4.css 

357   

.fancybox-ie6 #fancybox-bg-w, .fancybox-ie6 #fancybox-bg-e, .fancybox-ie6 #fancybox-left, .fancybox-ie6 

#fancybox-right, #fancybox-hide-sel-frame  Niepoprawny numer : height Błąd parsowania 

this.parentNode.clientHeight + „px”) 

363   

#fancybox-loading.fancybox-ie6   

Niepoprawny numer : top Błąd parsowania (-20 + (document.documentElement.clientHeight ? 

document.documentElement.clientHeight/2 : document.body.clientHeight/2 ) + ( ignoreMe = 

document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop 

)) + ‚px’) 

2.1.4 Arkusz CSS: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/static/dpwi/bootstrap/ bootstrap.min.css 

5   

.carousel-inner > .item   

Jedynie 0 może być wartością miary bez podania jednostki. Musisz wstawić jednostkę po numerze  

: 1000 

2.1.5 Arkusz CSS: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/static/dpwi/slick/slick.css 

8   

.slick-list.dragging   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

2.1.6 Arkusz CSS: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/static/dpwi/css/dpwi-allin-one-default.css 

613   

.header-banner-and-menu .logo > a > div.title h1   

Błąd parsowania ;0 overflow: hidden; 

617     
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Błąd parsowania [: nowrap; } @media screen and (min-width: 381px)] 

1403   

.btn-primary   

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#ff337ab7’, 

endColorstr=’#ff265a88’, GradientType=0) !important; 

1409    

Błąd parsowania [: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false) !important; background-

repeat: repeat-x !important; border-color: #245580 !important; } .btn-primary] 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

.1.2 Błędy 

•  W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst alternatywny. 

Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie dostarcza tekst alternatywny, czytnik 

ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać 

odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

214. NFZ  Pomorski Oddział Wojewódzki  

 Adres strony głównej:         http://www.nfz-gdansk.pl 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.nfz-gdansk.pl/  
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podstrona II: http://www.nfz-gdansk.pl/refundacja-lekow,10 

podstrona III: http://www.nfz-gdansk.pl/portale-nfz,11 

podstrona IV: http://www.nfz-gdansk.pl/o-oddziale/kontakt-z-oddzialem,4394 

 

 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 20 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Zobacz 

więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<div id=”privacypolicy” style=”background-color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgba(0, 0, 0, 0.75); z-

index:1000; font-size: 13px; padding: 15px 25px; lineheight: 2.0em; text-align: center; width: 100%; 

display: block; position: fixed; bottom: 0px; color: #FFF;”> 

http://www.nfz-gdansk.pl/o-oddziale/kontakt-z-oddzialem,4394
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Linia 29 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. Rozważ połączenie 

łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a class=”contrast-default” href=”#”> 

Linia 37 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika bez etykiety powinny 

mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „tytuł”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub, gdzie stosowne „wartość”) atrybuty do Label 

kontroluje, gdy projekt wizualny nie może pomieścić etykietę (na przykład, jeśli nie ma tekstu na ekranie,  

który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. 

Agenci użytkownika, w tym technologia wspomagająca, mogą używać tych atrybutów. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<button type=”submit” class=”btn”> 

[WCAG2 1.1.1 (A)] W przypadku korzystania z obrazów należy określić alternatywę dla krótkiego 

tekstu: 

 Jeśli nie ma alternatywnego tekstu, to technologie pomocnicze nie są w stanie zidentyfikować obrazu lub 

przekazać jego celu do użytkownika. Należy dodać odpowiednio atrybut „Alt”, „tytuł”, „AriaLabel” lub 

„Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”/uploads/images/Refundacja_lekow.jpg”> 

Linia 176 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2> 

Linia 323 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według nagłówków. .Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h2> 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’):  

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html  

<div id=”home-news” class=”clearfix”> 
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Linia 35 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę 

lub nazwę wspierającą dostępność: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label>, lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Arialabelledby” do kontroli etykiet. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68. html 

<input type=”text” name=”search_string” value=”” placeholder=”Wyszukaj...”> 

 

b) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i dostępność 

zawartości sieci Web) 

Jest obecny atrybut Aria-Label, Aria-labelledby lub Aria-describedby. ARIA etykiety i opisy umożliwiają 

elementów, które mają być skojarzone z inną zawartością. 

Wartość ARIA tabindex 0 lub mniej jest obecna. ARIA tabindex może ułatwić nawigację po klawiaturze dla 

elementów interaktywnych. 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu alternatywnego 

zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub gdy obraz jest niedostępny. 

Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i 

funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz 

nie przekazuje zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 
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Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 215. Pomorski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:         http://www.gdansk.uw.gov.pl/ 

 

 Podstrony wybrane do analizy dostępności:  

podstrona I: http://www.gdansk.uw.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/druki-do-pobrania 
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podstrona III: http://www.gdansk.uw.gov.pl/kontakt 

podstrona IV: http://www.gdansk.uw.gov.pl/kontakt/zespol-obslugi-klienta 

 Czas realizacji badania: 06.05.2019 – 16.08.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Elżbieta Wasilewska  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Elementowi ‚source’ brakuje atrybutu ‚srcset’. Od linii 6, kolumna 9087; do linii 6, kolumna 9223 

<picture> <source class=”owl-lazy no-lazy” media=”(min-width: 767px)” data-

srcset=”/media/k2/items/cache/1d3175327a81ee6dbda7ea3fd1c67935_SL1.jpg”> <sour Elementowi 

‚source’ brakuje atrybutu ‚srcset’. 

Od linii 6, kolumna 9225; do linii 6, kolumna 9332 

SL1.jpg”> <source class=”owl-lazy no-lazy” data-srcset=”/media/k2/items/cache/ 

1d3175327a81ee6dbda7ea3fd1c67935_M.jpg”> <img  

Elementowi ‚img’ brakuje atrybutu ‚src’. 

Od linii 6, kolumna 9334; do linii 6, kolumna 9512 

5_M.jpg”> <img class=”owl-lazy no-lazy” data-src=”/media/k2/items/cache/ 

1d3175327a81ee6dbda7ea3fd1c67935_M.jpg” alt=”Konkurs &bdquo;Niezłomne historie&rdquo;. Czekamy 

na prace do 15 marca”> </pic  
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Element ‚noscript’ nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ‚picture’ w tym miejscu Od linii 

6, kolumna 17264; do linii 6, kolumna 17273 

ailUrl” /><noscript><img s 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

 7 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny mieć etykietę lub 

nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub „Aria-

labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”searchword” maxlength=”200” class=”form-control search-query” type=”search” 

placeholder=”Szukaj...”> 

 7 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a data-toggle=”tooltip” rel=”nofollow” title=”” class=”jfontsize-disabled” id=”jfontsize-default” 

style=”cursor: pointer;” data-original-title=”Domyślny rozmiar czcionki”> 

 7 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane fokusem 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie atrybuty „Alt”, 

„title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a data-toggle=”tooltip” rel=”nofollow” title=”” id=”jfontsize-plus” style=”cursor: pointer;” data-original-

title=”Zwiększ rozmiar czcionki”> 

 7 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/3471-seniorzy-ponad-dwa-i-pol-miliona-dla-pomorskiego” title=”Seniorzy.  

Ponad dwa i pół miliona dla Pomorskiego”> 

7 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także w linii: 190 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 
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<button type=”button” role=”presentation” class=”owl-prev”> 

 7 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez tagu <label> powinny 

mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do formantów etykiet, 

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma tekstu na 

ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące lub nie można użyć 

etykiety. User agents, including assisting technology, can use these attributes. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button role=”button” class=”owl-dot”> 

 7 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/3482-konkurs-niezlomne-historie-czekamy-na-prace-do-15-marca” title=”Konkurs „Niezłomne 

historie”. Czekamy na prace do 15 marca”>   

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.gdansk.uw.gov.pl/media/plg_jchoptimize/assets/ 

gz/0/ed80c2ab45461c5ef783625ca6e0c4eb.css 

6   :root  Błąd parsowania{--blue:#1a348b; 

6   :root  Błąd parsowania;--indigo:#6610f2; 

6   :root  Błąd parsowania;--purple:#6f42c1; 

6   :root  Błąd parsowania;--pink:#e83e8c; 

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://www.gdansk.uw.gov.pl/media/plg_jchoptimize/assets/ 

gz/0/ed80c2ab45461c5ef783625ca6e0c4eb.css 

6   :root  Błąd parsowania{--blue:#1a348b; 

6   :root  Błąd parsowania;--indigo:#6610f2; 

6   :root  Błąd parsowania;--purple:#6f42c1; 

6   :root  Błąd parsowania;--pink:#e83e8c; 

6   :root  Błąd parsowania;--red:#cf1127; 
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6   :root  Błąd parsowania;--orange:#fd7e14; 

6   :root  Błąd parsowania;--yellow:#ffc107; 

6   :root  Błąd parsowania;--green:#28a745; 

6   :root  Błąd parsowania;--teal:#20c997; 

6   :root  Błąd parsowania;--cyan:#17a2b8; 

6   :root  Błąd parsowania;--sand:#e6e1d8; 

6   :root  Błąd parsowania;--white:#fff; 

6   :root  Błąd parsowania;--gray:#6c757d; 

6   :root  Błąd parsowania;--gray-dark:#343a40; 

6   :root  Błąd parsowania;--primary:#cf1127; 

6   :root  Błąd parsowania;--secondary:#1a348b; 

6   :root  Błąd parsowania;--success:#28a745; 

6   :root  Błąd parsowania;--info:#17a2b8; 

6   :root  Błąd parsowania;--warning:#ffc107; 

6   :root  Błąd parsowania;--danger:#cf1127; 

 

 

c) Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek 4 poziomu 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 
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Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma prawidłowo skojarzonej 

etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie może być prezentowany użytkownikom 

czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają również widocznych opisów i większych elementów 

docelowych, które można klikać w formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest 

widoczny, użyj <label> element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma 

widocznej etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu formularza 

lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są wymagane dla formantów 

obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 

 

d) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze i dostępna. 

Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania związane z analizą strony 

wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie 

najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością 

wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one 

nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w 

obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono 

nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

216. Służba Celna 

 Adres strony głównej:     http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna     

podstrona I: http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna 

podstrona II: http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci 

podstrona III: http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/kierownictwo/szefsluzby-celnej  

podstrona IV: http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/kontakt/informacjasluzby-celnej 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. 

Od linii 1, kolumna 115; do linii 1, kolumna 187 

w</title> <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE” /> <meta 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS border-style. 

w linii 1, kolumna 5315 

:0;border-style:;margin-top:0; 

Wartości ujemne nie są dozwolone. 

Od linii 1, kolumna 5430; do linii 1, kolumna 5433 

g-bottom:-10px;paddi 

Element script nie powinien posiadać atrybutu charset. 

Od linii 2, kolumna 1423; do linii 2, kolumna 1469 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. Od linii 87, 

kolumna 9386; do linii 87, kolumna 9408 

v> </div> <style type=”text/css”>#cse-s Powielony identyfikator ID  topheader. 

Od linii 87, kolumna 12532; do linii 87, kolumna 12571 

ader 4 --><div id=”topheader” style=”clear: both”> <div  

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście. Od linii 88, 

kolumna 5018; do linii 88, kolumna 5039 

s=”lev2”> <div class=”navblock”> <li> 

Atrybut align  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 96, kolumna 12370; do linii 96, kolumna 12459 

/> </p> <table align=”center” border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” height=”149” width=”450”> 

<tbod 
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Atrybut cellpadding  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 96, kolumna 12370; do linii 96, kolumna 12459 

/> </p> <table align=”center” border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” height=”149” width=”450”> 

<tbod 

Atrybut width  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 96, kolumna 12370; do linii 96, kolumna 12459 

/> </p> <table align=”center” border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” height=”149” width=”450”> 

<tbod 

Atrybut border  jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 96, kolumna 12370; do linii 96, kolumna 12459 

/> </p> <table align=”center” border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” height=”149” width=”450”> 

<tbod 

W atrybucie href po znaku % brak wartości liczbowej. 

Od linii 96, kolumna 12483; do linii 96, kolumna 13199 

<td> <p> <a href=”http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/galerie-zdjec/-/ 

asset_publisher/yZ8t/content/s…Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn- 

-2%26p_p_col_count%3D1Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1”><img a 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. Od linii 96, kolumna 

18314; do linii 96, kolumna 18369 

e> </div> <form action=”” id=”hrefFm” method=”post” name=”hrefFm”></form 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście.  

Od linii 96, kolumna 24202; do linii 96, kolumna 24224 

636_2.8”> <style type=”text/css”>a#move Zbłąkany tag początkowy script. 

Od linii 96, kolumna 24623; do linii 96, kolumna 24653 

> </body> <script type=”text/javascript”>/*<![C 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 88 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”topheader” style=”clear: both”> 

Linia 88 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 
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Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

<form class=”gsc-search-box” accept-charset=”utf-8”> 

Linia 88 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”gsc-search-box” cellspacing=”0” cellpadding=”0”> 

Linia 88 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”topheader” style=”clear: both”> 

Linia 89 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

Linia 89 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to być 

niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji treści. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”aui-w100”> 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. wysłać 

wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html 

Linia 109 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej samej stronie. 

Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami <legend>, ponieważ tekst w tym 

tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej informacji na https://www.w3.org/ 

TR/WCAG21/#headings-and-labels 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Element meta z atrybutem http-equiv o wartości X-UA-COmpatible powinien jeszcze posiadać 

atrybut content o wartości IE=edge. 

Od linii 1, kolumna 127; do linii 1, kolumna 199 

w</title> <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=9; IE=8; IE=7; IE=EDGE” /> <meta 

Element script nie powinien posiadać atrybutu charset. 

Od linii 2, kolumna 1423; do linii 2, kolumna 1469 

</script> <script type=”text/javascript” charset=”utf-8”>  

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 88, kolumna 14605; do linii 88, kolumna 14632 

</script> <div class=”taglib-header „> <h1 CElement div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu 

ul w tym kontekście.  

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 94, kolumna 563 

_asset-content”class=”asset-co 

Powielony identyfikator ID  cke_pastebin. 

Od linii 94, kolumna 1512; do linii 94, kolumna 1534 

> </div> <div id=”cke_pastebin”> <stro  

Powielony identyfikator ID  cke_pastebin. Od linii 94, kolumna 1587; do linii 94, kolumna 1609 

Taka właściwość jak pointer nie istnieje. 

Od linii 111, kolumna 1558; do linii 112, kolumna 495 

> <input style=”border-radius: 3px; pointer: cursor;” type=”button” value=”Podgląd” 

↩onClick=”window.open(‚http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/kontakt/informacja-sluzby-cel…es=no, 

location=no, menubar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, status=no, toolbar=no’);” /> </div> </div> 

Brak średnika we właściwości float. 

Od linii 112, kolumna 1399; do linii 112, kolumna 1457 
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> <div class=”table-content” style=”width:25% float: right;”> <div class=”a Taka właściwość jak pointer 

nie istnieje. 

Od linii 112, kolumna 1559; do linii 113, kolumna 495 

> <input style=”border-radius: 3px; pointer: cursor;” type=”button” value=”Podgląd” 

↩onClick=”window.open(‚http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/kontakt/informacja-sluzby-cel…es=no, 

location=no, menubar=no, resizable=yes, scrollbars=yes, status=no, toolbar=no’);” /> </div> </div> Brak  

Linia 88 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 

<div id=”topheader” style=”clear: both”> 

Linia 89 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym tekstem. Warto 

rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie nadmiarowego łącza.. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna/kontakt/informacja-sluzby-celnej”>  

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://mf-arch.mf.gov.pl/html/portal/ 

css.jsp?browserId=other&themeId=mfportalbip_WAR_ 

mfportalbiptheme&colorSchemeId=01&minifierType=css&languageId=pl_ PL&t=1297955166000 

Linia 1 

.aui-field-content:after, .aui-button-holder:after  Błąd parsowania 

Linia 1 

img.icon   

Niepoprawny numer : float absmiddle nie jest wartością float 

Arkusz CSS: http://mf-arch.mf.gov.pl/mf-portal-bip-theme/css/main. 

css?browserId=other&minifierType=css&languageId=pl_PL&t=1488522666035 

Linia 1 

.ui-datepicker-cover   

Błąd parsowania 
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Linia 1 

.ui-datepicker-cover   

Błąd parsowania 

Arkusz CSS: http://mf-arch.mf.gov.pl/sluzba-celna 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://mf-arch.mf.gov.pl/html/portal/ 

css.jsp?browserId=other&themeId=mfportalbip_WAR_ 

mfportalbiptheme&colorSchemeId=01&minifierType=css&languageId=pl_ PL&t=1297955166000 

Linia 1 

.aui-field-content:after, .aui-button-holder:after  Błąd parsowania 

Linia 1 

img.icon   

Niepoprawny numer : float absmiddle nie jest wartością float 

Arkusz CSS: http://mf-arch.mf.gov.pl/mf-portal-bip-theme/css/main. 

css?browserId=other&minifierType=css&languageId=pl_PL&t=1488522669219 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego 

planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga 

tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) 

(Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. Żadna z osób 

biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się 

witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa 

ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z 

niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W 

niektórych przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w 

związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku 

zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w dotarciu 

do najważniejszych informacji.  
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217. Śląski Inspektor Inspekcji Handlowej 

 Adres strony głównej: http://www.katowice.wiih.gov.pl/           

podstrona I: http://www.katowice.wiih.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61 

podstrona III: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,65,ciekawostki 

podstrona IV: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,104,organizacja 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielony identyfikator ID  irc_mil. 

Od linii 205, kolumna 542; do linii 205, kolumna 1075 

wIBw”></a><a id=”irc_mil” style=”border: 0px currentColor; border-image: none;” 

href=”http://www.google.pl/url…CVbwJ5YSX2Y9xs1uSWy2nw&amp;ust=1462266080966289” data-

ved=”0ahUKEwjbpsLog7vMAhUM1ywKHcXeCV4QjRwIBw”></a><a  

Niepoprawna sekwencja f3. w linii 260, kolumna 145 

Niepoprawna sekwencja 8c. 
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w linii 261, kolumna 122 

Niepoprawna sekwencja b9. 

w linii 261, kolumna 124 

Niepoprawna sekwencja ea. 

w linii 261, kolumna 135 

Niepoprawna sekwencja f3. 

w linii 261, kolumna 144 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 161 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

Linia 205 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<a id=”irc_mil” style=”border: 0px currentColor; border-image: none;”                   

href=”http://www.google.pl/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&am

p;cad=rja&amp;uactdata-ved=”0ahUKEwjbpsLog7vMAhUM1ywKHcXeCV4QjRwIBw”> 

Linia 211 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html  

<iframe src=’http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkatowice.wiih. 

gov.pl%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;font=ta

homa&amp;colorscheme=light&amp;height=32&amp;sho w_faces=false’> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja ea. 

w linii 295, kolumna 110 Niepoprawna sekwencja f3. w linii 295, kolumna 145 Niepoprawna sekwencja 

8c. 

w linii 296, kolumna 122 Niepoprawna sekwencja b9. 

w linii 296, kolumna 124 Niepoprawna sekwencja ea. 
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w linii 296, kolumna 135 Niepoprawna sekwencja f3. w linii 296, kolumna 144 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 161 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, ponieważ 

użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

Linia 235 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table> 

Linia 245 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia identyfikacji i 

nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H64.html  

<iframe src=’http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkatowice.wiih. 

gov.pl%2Findex.php%3Fc%3Darticle%26id%3D61&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;wi

dth=400&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorsche 

me=light&amp;height=32&amp;show_faces=false’> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 190, kolumna 1; do linii 190, kolumna 19 

ci...</p>↩<p align=”justify”>Tak wł 

Linia 209 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 
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Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie między 

poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label 

‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie numerować je 

w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) 

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast 

(Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z niepełnosprawnościami 

istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną przejrzystość i przyjazność strony. 

Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca 

oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w 

dostępności ze względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i 

oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  
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218. Śląski Inspektor Jakości Handlowej 

 Adres strony głównej:   http://www.bip.swijhars.pl/       

podstrona I: http://www.bip.swijhars.pl/ 

podstrona II: http://www.bip.swijhars.pl/index.php?str=1&ids=2 

podstrona III: http://www.bip.swijhars.pl/index.php?str=1&ids=16 

podstrona IV: http://www.bip.swijhars.pl/index.php?str=1&ids=4 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 63 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<html 
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Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu meta, należy użyć 

kodowania UTF-8. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 72 

l>↩<HEAD>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso- 

-8859-2”>↩<titl 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 83, kolumna 2; do linii 83, kolumna 9 

/div>↩↩<center>↩<tab 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 84, kolumna 2; do linii 84, kolumna 81 

<center>↩<table width=”768” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”  

class=”tabelka”  >↩↩ 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 84, kolumna 2; do linii 84, kolumna 81 

<center>↩<table width=”768” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”tabelka”  >↩↩ 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 86, kolumna 9; do linii 87, kolumna 36 

↩<tr> ↩<td width=”768”  valign=”top”>↩ 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 86, kolumna 9; do linii 87, kolumna 36 

↩<tr> ↩<td width=”768”  valign=”top”>↩ 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 88, kolumna 9; do linii 88, kolumna 82 

>↩<table width=”100%” border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”px”>↩ 

Atrybut bgcolor w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 113, kolumna 15; do linii 114, kolumna 72 
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<tr> ↩<td height=”116” colspan=”2” valign=”top” bgcolor=”#FFFFFF”><a hre 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 114, kolumna 93; do linii 114, kolumna 150 

ndex.php”><img src=”images/logo.gif” align=”left” border=”0” alt=””></a><a 

Linia 114 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<td height=”116” colspan=”2” valign=”top” bgcolor=”#FFFFFF”> 

Linia 124 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w linii:  

132 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne interpretowanie stron 

internetowych. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 
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Linia 153 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”images/strzalka.gif” align=”middle”> 

Linia 153 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html  

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/ 

F91.html  

<table width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0” bgcolor=”#ffffff”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 63 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>↩<html 

Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu 

meta, należy użyć kodowania UTF-8. 
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Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 72 

l>↩<HEAD>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso- 

-8859-2”>↩<titl 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.bip.swijhars.pl/style/style.css 

Linia 284 

Błąd parsowania } 

Linia 708  .table_new .naglowek_left, .table_new .naglowek_middle  

Niepoprawny numer : color 656565 nie jest wartością color : 656565 

Arkusz CSS: http://www.bip.swijhars.pl/style/cookies.css 

Linia 8  .cookies  

Błąd parsowania document.documentElement.scrollTop+ 

(document.documentElement.clientHeight-this.offsetHeight))) 

Linia 21  .cookiesOuter  

Błąd parsowania 5px;  

Linia 22  .cookiesOuter  

Błąd parsowania } 

Linia 63  .cookiesExit:hover  

Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://www.bip.swijhars.pl/style/style.css 

284Błąd parsowania } 

Linia 708  .table_new .naglowek_left, .table_new .naglowek_middle  

Niepoprawny numer : color 656565 nie jest wartością color : 656565 

Arkusz CSS: http://www.bip.swijhars.pl/style/cookies.css 

Linia 8  .cookies  

Błąd parsowania document.documentElement.scrollTop+ 

(document.documentElement.clientHeight-this.offsetHeight))) 
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Linia 21  .cookiesOuter  

Błąd parsowania 5px;  

Linia 22  .cookiesOuter  

Błąd parsowania } 

Linia 63  .cookiesExit:hover  

Błąd parsowania 

Arkusz CSS: http://www.bip.swijhars.pl/index.php?str=1&ids=2 

Linia 153  

Właściwość mso-yfti-tbllook nie istnieje : 480 

Linia 153  

Właściwość mso-padding-alt nie istnieje : 0 5.4pt 0 5.4pt 

Linia 153  

Właściwość mso-yfti-irow nie istnieje : 0 

Linia 153  

Właściwość mso-yfti-firstrow nie istnieje : yes 

Linia 153  

Właściwość mso-yfti-irow nie istnieje : 1 

Linia 153  

Właściwość mso-yfti-irow nie istnieje : 2 Linia 153  

Właściwość mso-yfti-irow nie istnieje : 3 

Linia 153  

Właściwość mso-yfti-irow nie istnieje : 4 

Linia 153  

Właściwość mso-yfti-irow nie istnieje : 5 Linia 153  

Właściwość mso-yfti-irow nie istnieje : 7 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: http://www.bip.swijhars.pl/style/style.css 

Linia 284  

Błąd parsowania } 

Linia 708  .table_new .naglowek_left, .table_new .naglowek_middle  
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Niepoprawny numer : color 656565 nie jest wartością color : 656565 

Arkusz CSS: http://www.bip.swijhars.pl/style/cookies.css 

Linia 8  .cookies  

Błąd parsowania document.documentElement.scrollTop+ 

(document.documentElement.clientHeight-this.offsetHeight))) 

Linia 21  .cookiesOuter  

Błąd parsowania 5px;  

Linia 22  .cookiesOuter  

Błąd parsowania } 

Linia 63  .cookiesExit:hover  

Błąd parsowania 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

Elementy struktury 

Układ tabelowy 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu 

alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu lub 

gdy obraz jest niedostępny. Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu powinna 

dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu jest 

przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz nie przekazuje zawartość 

lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych 

zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę 

można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze względu na trudniejszą i 

zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  Istotny jest jednak fakt, że 

użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i oprogramowania 

umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

219. Śląski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 Adres strony głównej:        http://winb.katowice.bip.info.pl/ 

podstrona I: http://winb.katowice.bip.info.pl/ 

podstrona II: http://winb.katowice.bip.info.pl/index.php?idmp=1&r=o  

podstrona III: http://winb.katowice.bip.info.pl/dokument. php?iddok=10&idmp=2&r=o 

podstrona IV: http://winb.katowice.bip.info.pl/dokument. php?iddok=4&idmp=13&r=o  

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 
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[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 
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Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  
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ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 
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punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

221. Śląski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

Adres strony głównej : http://www.wingik.slask.eu/ 

podstrona I: http://www.wingik.slask.eu/ 

podstrona II: http://www.wingik.slask.eu/index.php/wingik-2 

podstrona III: http://wingik.slask.eu/index.php/faq 

podstrona IV: http://wingik.slask.eu/index.php/zasady-zamieszczania-ogloszen 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Taka właściwość jak cellpadding nie istnieje. 

Od linii 144, kolumna 55; do linii 144, kolumna 57 

llpadding:0px;}↩ 

Zbłąkany tag zamykający span. 

Od linii 458, kolumna 106; do linii 458, kolumna 112 

-cog”></i></span><span  

Niedozwolony tekst w tagu ul w tym kontekście. 

Od linii 1654, kolumna 120; do linii 1654, kolumna 125 nbsp;</li>&nbsp;<span> 

Element span nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście.  

Od linii 1654, kolumna 126; do linii 1654, kolumna 131 

/li>&nbsp;<span>1</spa 

Element a nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście. Od linii 

1654, kolumna 152; do linii 1654, kolumna 191 bsp;&nbsp;<a href=”/index.php?start=20” 

title=”2”>2</a>& Niedozwolony tekst w tagu ul w tym kontekście. 

Od linii 1654, kolumna 197; do linii 1654, kolumna 202 

=”2”>2</a>&nbsp;&nbsp; 
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Niedozwolony tekst w tagu ul w tym kontekście. 

Od linii 1654, kolumna 203; do linii 1654, kolumna 208 

</a>&nbsp;&nbsp;<a hre 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 1995, kolumna 131; do linii 1995, kolumna 150 

#1D1D1D;”><table width=”100%”><tr><t 

Atrybut align w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 1997, kolumna 876; do linii 1997, kolumna 892 

Atrybut border nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 1997, kolumna 982; do linii 1997, kolumna 1103 

></label> <div border=”0” class=”cookie_button” id=”continue_button” onclick=”- 

SetCookie(‚cookieAcceptanceCookie’,’accepted’,9999);”>Zamkni 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 385 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See 

matching tag on line: 387 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ tekst 

łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/ 

H2.html  

<a href=”http://bip.katowice.uw.gov.pl/geodezja/index.html”> 

868 [WCAG2 3.3.2 (A)] Odpowieni tekst <label> musi pojawić się przed formularzem: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H44.html  

<input id=”modlgn-remember” type=”checkbox” name=”remember” class=”inputbox” 

value=”yes”/> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Taka właściwość jak cellpadding nie istnieje. 

Od linii 143, kolumna 55; do linii 143, kolumna 57 
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llpadding:0px;}↩ 

Niedozwolone użycie zerowej wartości w atrybucie size w tagu input. Od linii 482, 

kolumna 186; do linii 482, kolumna 433 

e</label> <input name=”searchword” id=”mod-search-searchword” 

maxlength=”200”class=”inputbox search-query” t…f (this.value==’’) this.value=’Szukaj...’;” 

onfocus=”if (this.value==’Szukaj...’) this.value=’’;” /><in 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 744, kolumna 131; do linii 744, kolumna 150 

#1D1D1D;”><table width=”100%”><tr><t 

Niedozwolone użycie zerowej wartości w atrybucie size w tagu input. Od linii 498, 

kolumna 186; do linii 498, kolumna 433 

e</label> <input name=”searchword” id=”mod-search-searchword” 

maxlength=”200”class=”inputbox search-query” t…f (this.value==’’) this.value=’Szukaj...’;” 

onfocus=”if (this.value==’Szukaj...’) this.value=’’;” /><in 

Atrybut width w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 760, kolumna 131; do linii 760, kolumna 150 

#1D1D1D;”><table width=”100%”><tr><t 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wingik.slask.eu/templates/jsn_epic_free/css/ template.css 

Linia 577  #jsn-content, [id*=”jsn-content_inner”] 

Niepoprawny numer : z-index Nieznany wymiar 87\0 

Arkusz CSS: http://www.wingik.slask.eu/ 

Linia 22  #cookietable 

Właściwość cellpadding nie istnieje : 0 

Linia 6  h2 

Błąd parsowania / border-top-style: ridge 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://www.wingik.slask.eu/templates/jsn_epic_free/css/ template.css 
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Linia 577  #jsn-content, [id*=”jsn-content_inner”] 

Niepoprawny numer : z-index Nieznany wymiar 87\0 

Arkusz CSS: http://www.wingik.slask.eu/index.php/wingik-2 

Linia 22  #cookietable 

Właściwość cellpadding nie istnieje : 0  



 

992 
 

2.3 PODSTRONA III Arkusz CSS: 

http://wingik.slask.eu/templates/jsn_epic_free/css/template. 

css 

Linia 577  #jsn-content, [id*=”jsn-content_inner”] 

Niepoprawny numer : z-index Nieznany wymiar 87\0 

Arkusz CSS: http://wingik.slask.eu/index.php/faq 

Linia 22  #cookietable 

Właściwość cellpadding nie istnieje : 0 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 
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różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 

nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

222. Śląski Inspektor Ochrony Środowiska 

Adres strony głównej:   http://www.katowice.pios.gov.pl/        

 podstrona I: http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

 podstrona II: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=petycje/i 

 podstrona III: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=plan_zamowien 

 podstrona IV: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=sprawy/ postepowanie 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 
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1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Zbłąkany tag zamykający i. 

Od linii 151, kolumna 1; do linii 151, kolumna 4 

y</i></b>↩</i></b>↩< 

Zbłąkany tag zamykający b. 

Od linii 252, kolumna 5; do linii 252, kolumna 8 

></b>↩</i></b>↩<div  

Zbłąkany tag zamykający i. 

Od linii 262, kolumna 1; do linii 262, kolumna 4 

h</i></b>↩</i></b>↩< 

Zbłąkany tag zamykający b. 

Od linii 262, kolumna 5; do linii 262, kolumna 8 Od linii 272, kolumna 1; do linii 272, 

kolumna 4 

y</i></b>↩</i></b>↩< 

Zbłąkany tag zamykający b. 

Od linii 348, kolumna 5; do linii 348, kolumna 8 

></b>↩</i></b>↩<div  

Zbłąkany tag zamykający i. 

Od linii 358, kolumna 1; do linii 358, kolumna 4 

e</i></b>↩</i></b>↩< 

Zbłąkany tag zamykający b. 

Od linii 358, kolumna 5; do linii 358, kolumna 8 

></b>↩</i></b>↩<div  

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu i w tym kontekście. Od 

linii 704, kolumna 1; do linii 704, kolumna 23 

rodowiska↩<div class=’metryczka’>↩22 pa Występuje zamykający element div w ramach 

którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 707, kolumna 1; do linii 707, kolumna 6 

r.↩</div>↩</div>↩↩<div 

Niezamknięty element i. 

Od linii 703, kolumna 110; do linii 703, kolumna 112 
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ekTyt”><b><i>Nowe u  

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu i w tym kontekście.  

Od linii 709, kolumna 1; do linii 709, kolumna 25 

>↩</div>↩↩<div class=”wnetrzeOkna”>↩↩↩<p> 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu i w tym kontekście.  

Od linii 713, kolumna 82; do linii 713, kolumna 84 

</a></div><p><div c 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 728, kolumna 1; do linii 728, kolumna 6 

r.↩</div>↩</div>↩↩<div 

10 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw.  

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F30.html  

<img src=”/grafika/nowe2016/naglowekA3.jpg” alt=”logo”> 

Linia 1013 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w linii: 1034 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<div id=”menuPrawe”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielony identyfikator IDmenuPrawe. 

Od linii 177, kolumna 2; do linii 177, kolumna 21 

v></div>↩<div id=”menuPrawe”>↩<ul Zbłąkany tag zamykający ul. 

Od linii 189, kolumna 3; do linii 189, kolumna 7 

/ul>↩↩</ul>↩↩</d 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 10 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 
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Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw.  

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F30.html  

<img src=”/grafika/nowe2016/naglowekA3.jpg” alt=”logo”> 

Linia 156 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także 

w linii: 177 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<div id=”menuPrawe”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Występuje zamykający element ul w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 94, kolumna 1; do linii 94, kolumna 5 

Zasadzień↩</ul>↩<ul> 

Linia 10 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw.  

treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F30.html  

img src=”/grafika/nowe2016/naglowekA3.jpg” alt=”logo”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielony identyfikator IDmenuPrawe. 

Od linii 164, kolumna 2; do linii 164, kolumna 21 

v></div>↩<div id=”menuPrawe”>↩<ul Zbłąkany tag zamykający ul. 

Od linii 176, kolumna 3; do linii 176, kolumna 7 

/ul>↩↩</ul>↩↩</d 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 10 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw.  
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treści nie-tekstowej.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F30.html  

<img src=”/grafika/nowe2016/naglowekA3.jpg” alt=”logo”> 

Linia 143 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także 

w linii: 164 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html  

<div id=”menuPrawe”> 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

 •   Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma 

prawidłowo skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie 

może być prezentowany użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają 

również widocznych opisów i większych elementów docelowych, które można klikać w 

formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest widoczny, użyj <label> 

element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma widocznej 

etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu 

formularza lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są 

wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 
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przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych 

zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę 

można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze względu na trudniejszą i 

zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  Istotny jest jednak fakt, że 

użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i oprogramowania 

umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

223. Śląski Inspektor Transportu Drogowego 

 Adres strony głównej:   http://katowice.witd.gov.pl/        

podstrona I: http://katowice.witd.gov.pl/ 

podstrona II: http://katowice.witd.gov.pl/?page_id=34 

podstrona III: http://katowice.witd.gov.pl/?page_id=232 

podstrona IV: http://katowice.witd.gov.pl/?page_id=230 

 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 
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W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 
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#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  
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kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

224. Śląski Lekarz Weterynarii 

 Adres strony głównej:  http://www.katowice.wiw.gov.pl/ 

podstrona I: http://www.katowice.wiw.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?cnt=31 

podstrona III: http://www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?cnt=6 

podstrona IV: http://www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?cnt=22 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 
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Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak deklaracji kodowania dokumentu. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 7, kolumna 63 

↩↩↩↩↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional// EN”>↩<html 

Nieoczekiwana zmiana kodowania.. 

Od linii 17, kolumna 3; do linii 18, kolumna 27 

ript>↩↩<meta content=”text/html; charset=ISO-8859-2”↩http-equiv=”content-type”>↩<ti 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

35 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie 

między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ 

> ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, 

następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html  

<table BORDER RULES=”none” border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”border-collapse: 

collapse;width:820px;” bordercolor=”#FFFFFF”> 

Linia 40 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to 

być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji 

treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych i komórki 

nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki danych i 

komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F91.html  

<table style=”background-color: rgb(255, 255, 255); width: 839px; text-align: left; margin-left: auto; 

margin-right: auto;” border=”0” cellspacing=”0” cellpadding=”0”> 

Linia 103 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 
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Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<td width=”223” background=”pict/test.png” style=”background-repeat: repeat-y;” class=”noprint” 

align=”center”> 

Linia 301 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez oprogramowanie 

wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że może to 

być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych znaczników do prezentacji 

treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F49.html  

<table style=”font-size:9pt”> 

Linia 303 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ zawierający 

krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w stanie 

zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z technologii 

wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img style=”border: 0px solid ; „ src=”pict/iconpdf.gif”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak deklaracji kodowania dokumentu. 

Dokument powinien rozpoczynać się deklaracją typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 7, kolumna 63 

↩↩↩↩↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional// EN”>↩<html 

Nieoczekiwana zmiana kodowania.. 

Od linii 17, kolumna 3; do linii 18, kolumna 27 

ript>↩↩<meta content=”text/html; charset=ISO-8859-2”↩http-equiv=”content-type”>↩<ti 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

35 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla zapewnienia 

dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i rozróżnianie 

między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez ‚aria-labelledby ‚ 

> ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, 

następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji na https:// 

www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html  
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<table BORDER RULES=”none” border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”border-collapse: 

collapse;width:820px;” bordercolor=”#FFFFFF”> 

Linia 103 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i pozwala 

ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich odczytywanie. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html  

<td width=”223” background=”pict/test.png” style=”background-repeat: repeat-y;” class=”noprint” 

align=”center”> 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.katowice.wiw.gov.pl/css/style.css 

Linia 30  .menu a, #menu li:hover > li a 

Niepoprawny numer : padding Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz 

wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 2 10px 

Arkusz CSS: http://www.katowice.wiw.gov.pl/ 

Linia 94  

Niepoprawny numer : border próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 95  

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania  

Linia 95  

Niepoprawny numer : height Błąd parsowania  

Linia 129  

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania width= 

Linia 133  

Niepoprawny numer : vertical-align width nie jest wartością vertical-align : width Linia 157  

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania width= 

Linia 295  

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania  

Linia 295  

Niepoprawny numer : height Błąd parsowania 
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2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 30  .menu a, #menu li:hover > li a 

Niepoprawny numer : padding Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. Musisz 

wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 2 10px 

Arkusz CSS: http://www.katowice.wiw.gov.pl/index.php?cnt=31 

Linia 94  

Niepoprawny numer : border próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Linia 95  

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania  

Linia 95  

Niepoprawny numer : height Błąd parsowania  

Linia 129  

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania width= 

Linia 133  

Niepoprawny numer : vertical-align width nie jest wartością vertical-align : width Linia 157  

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania width= 

Linia 309    

Błąd parsowania undefined 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między kolorem 

pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 punktów 
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pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 

nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

225. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ 

 Adres strony głównej:  http://www.nfz-katowice.pl/ 

podstrona I: http://www.nfz-katowice.pl/  

podstrona II: http://www.nfz-katowice.pl/news/74/dla-swiadczeniodawcy/ aktualnosci-dla-

swiadczeniodawcow  

podstrona III: http://www.nfz-katowice.pl/news/72/dla-swiadczeniodawcy/ komunikaty-dla-

swiadczeniodawcow/121468  

podstrona IV: http://www.nfz-katowice.pl/kontakt/kontakt-z-nami/ 

        

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Zawartość tekstowa elementu <script> nie była w wymaganym formacie: zamiast 

gwiazdki lub ukośnika widnieje litera ‚w’. 

Od linii 37, kolumny 5; do linii 37, kolumny 13 

****/↩ </script>↩ < 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 156, kolumny 8; do linii 156, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Element div nie jest 

dozwolony jako podrzędny dla elementu span w tym kontekście. 

Od linii 212, kolumny 37; do linii 212, kolumny 58 

<div class=”clearfix”></div> 

Powielenie identyfikatora (‚id’) o nazwie ‚slide_0’. Od linii 377, kolumny 7; do linii 382, 

kolumny 30 

iv>↩ <div class=”slide” id=”slide_0”↩ data-link=”http://nfz.gov.pl/ aktualnosci/aktualnosci-

oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniemniepelnosprawnosci,328.html”↩ data-

target=”1”↩ data-tytul=”Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 113 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 
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Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut  

„Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i 

„Arialabelledby” także były puste lub nie występowały.. Zobacz więcej: 

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

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img alt=”” src=”http://www.nfz-katowice.pl/images/bip.png” style=”width: 22px; height: 

22px;” title=”ikonka BIP”> 

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’):  

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/ F77.html  

[WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’):  

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/ F77.html  

<div class=”slide” id=”slide_0” data-link=”http://nfz.gov.pl/aktualnosci/ aktualnosci-

oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniemniepelnosprawnosci,328.html” data-

target=”1” data-tytul=”Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności” data-

opis=”” data-kolor=”69,99,197”> 

Linia 582 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i 

rozróżnienie między tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez 

„Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > „tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same 

informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. Zobacz więcej: 

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

Understanding/info-and-relationships.html  

<table class=”submenu pacjent”> 

Linia 743 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć 

komórki danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz więcej: https:// 

www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności:  
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Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i 

rozróżnienie między tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez 

„Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > „tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same 

informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. Zobacz więcej: 

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

Linia 979 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach  

i pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html <span style=”font-size:13px;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Zawartość tekstowa elementu <script> nie była w wymaganym formacie: zamiast 

gwiazdki lub ukośnika widnieje litera ‚w’. 

Od linii 37, kolumny 5; do linii 37, kolumny 13 

****/↩ </script>↩ < 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 155, kolumny 8; do linii 155, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 112 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i 

„Arialabelledby” także były puste lub nie występowały.. Zobacz więcej: 

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

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img alt=”” src=”http://www.nfz-katowice.pl/images/bip.png” style=”width: 22px; height: 

22px;” title=”ikonka BIP”> 

Linia 257 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać 

fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty  
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„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Zawartość tekstowa elementu <script> nie była w wymaganym formacie: zamiast 

gwiazdki lub ukośnika widnieje litera ‚w’. 

Od linii 37, kolumny 5; do linii 37, kolumny 13 

****/↩ </script>↩ < 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 155, kolumny 8; do linii 155, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 112 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i 

„Arialabelledby” także były puste lub nie występowały.. Zobacz więcej: 

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

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img alt=”” src=”http://www.nfz-katowice.pl/images/bip.png” style=”width: 22px; height: 

22px;” title=”ikonka BIP”> 

Linia 261 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać 

fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty 

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 156, kolumny 8; do linii 156, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  
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1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 113 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i 

„Arialabelledby” także były puste lub nie występowały.. Zobacz więcej: 

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

WCAG20-TECHS/H67.html  

<img alt=”” src=”http://www.nfz-katowice.pl/images/bip.png” style=”width: 22px; height: 

22px;” title=”ikonka BIP”> 

Linia 227 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać 

fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty 

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: https://www.w3.org/TR/ 

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-katowice.pl/styles/1.base.css 

Linia 661: div.group-slide .menuheader  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand Linia 740: 

.arrowlistmenu .menuheader  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

2.1.2 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/3.jquery-ui.css 

Linia 368: 

.ui-datepicker-cover Błąd parsowania mask() 

2.1.3 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/4.lighbox.css 

Linia 81: 

.tos-uibg  



 

1015 
 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 202: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none 

2.1.4 Arkusz CSS: URI : http://www.nfz-katowice.pl/styles/8.progressionplayer.css 

Linia 137: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 158: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 215: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 230: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 242: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 269: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 353: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 405: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 421: 

progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

current  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 438: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-

volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 467: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 558: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 607: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols .mejs-

prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, .progression-skin 

.mejs-controls .mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 860: body#progression-player-preview ul#prog-page-

navigation li a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 874: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-

player-preview ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-katowice.pl/styles/1.base.css 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst 

(większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak 

mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

http://www.nfz-katowice.pl/styles/1.base.css
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 

nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

226. Śląski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:       http://www.katowice.uw.gov.pl/   

podstrona I: http://www.katowice.uw.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci 

podstrona III: http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/mandaty/wniosek-oumorzenie-

rozlozenie-na-raty-lub-odroczenie-terminu-zaplaty 

podstrona IV: http://www.katowice.uw.gov.pl/biuro-obslugi-klienta/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Powtórzenie otwierającego tagu ‚a’. 

Od linii 386, kolumna 117; do linii 386, kolumna 168 

<a href=”http://www.katowice.uw.gov.pl/services/gb”>↩ 

Zamykający tag ‚a’ łamie zasady zagnieżdżania 

Od linii 386, kolumna 117; do linii 386, kolumna 168 

<a href=”http://www.katowice.uw.gov.pl/services/gb”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  81 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a aria-label=”dismiss cookie message” role=”button” tabindex=”0” class=”cc-btn cc-

dismiss”> 

Linia 160 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<a href=”http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/biuro-administracyjne” style=”font- 

-size: 12px !important;” title=”Biuro Administracyjne „> 

Linia 237 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: 

Zobacz także w linii: 243 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 
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<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button class=”btn btn-danger search” type=”button”> 

Linia 241 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input class=”form-control” placeholder=”Wyszukiwana fraza” name=”text” type=”text”> 

Linia 246 [WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza 

przy użyciu atrybutu ‚for ‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/ TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<label class=”label”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element ‚hr’ nie jest dozwolony jako element potomny tagu ‚ul’ w tym kontekście. Od 

linii 280, kolumna 13; do linii 280, kolumna 16 

<hr>↩ 

Element ‚hr’ nie jest dozwolony jako element potomny tagu ‚ul’ w tym kontekście. Od 

linii 286, kolumna 13; do linii 286, kolumna 16 

<hr>↩ 

Element ‚hr’ nie jest dozwolony jako element potomny tagu ‚ul’ w tym kontekście. Od 

linii 292, kolumna 13; do linii 292, kolumna 16 

<hr>↩ 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  81 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a aria-label=”dismiss cookie message” role=”button” tabindex=”0” class=”cc-btn cc-

dismiss”> 

Linia 237 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: 

Zobacz także w linii: 243 
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button class=”btn btn-danger search” type=”button”> 

Linia 241 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input class=”form-control” placeholder=”Wyszukiwana fraza” name=”text” type=”text”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/blocks.css 

3068  .testimonials .carousel-control  Błąd parsowania = 100) 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 0.55s 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 

3068  .testimonials .carousel-control  Błąd parsowania = 100) 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 0.55s 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 

2.1.2 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/blog.style.css 

26   .g-blur .wrapper, .g-blur .outside-more-articles   Błąd parsowania (7px); 

30   Błąd parsowania [: blur(7px); filter: blur(7px); } body.header-fixed-space-v2.g-blur] 

374  .blog-slider:after  Niepoprawny numer : background 0.99 nie jest prawidłowym 

numerem koloru 3 lub 6 hexadecimals ) 

431   .masonry-box   Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 

0 auto 

2.1.3 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/line-iconspro/styles.css 

4518   Reguła @charset może pojawić się jedynie na początku arkusza. Należy się upewnić, 

że nie ma przed nią spacji. @charset „UTF-8”; 

5308   Reguła @charset może pojawić się jedynie na początku arkusza. Należy się upewnić, 

że nie ma przed nią spacji. @charset „UTF-8”; 
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2.1.4 Arkusz CSS: 

http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/cubeportfolio/cubeportfolio/css/cubeportf

olio.min.css 

10     Błąd parsowania {0{transform:rotate(0deg)} 

10     Błąd parsowania }100%{transform:rotate(360deg)} 10     Błąd 

parsowania }} 

2.1.5 Arkusz CSS: 

http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/cubeportfolio/cubeportfolio/custom/custo

m-cubeportfolio.css 

136  .cube-portfolio .link-captions li i  Niepoprawny numer : font-style 14px nie jest 

wartością font-style : 14px 

2.1.5 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/pages/profile.css 

804   Błąd parsowania (min-width: 768px) and (max-width: 992px) { .profile .timeline-v2 > li 

.cbp_tmlabel:after { border-bottom-color: #fff; border-right-color: transparent; } } 

2.1.6 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/jquery.orgchart. css 

463   .orgchart .node   Właściwość webkit-transition nie istnieje : all 0.3s 

2.1.7 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/sky-

formspro/skyforms/css/sky-forms.css 

93   .sky-form .input input, .sky-form .select select, .sky-form .textarea textarea   n o r 

m a l nie jest wartością appearance : normal 

2.1.8 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/sky-

formspro/skyforms/custom/custom-sky-forms.css 

360   .sky-form button *, .sky-form button *:after, .sky-form button *:before  

 Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 0 auto 

2.1.9 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/videojs-6.2.0/video-

js.min.css 

1   nierozpoznane media \000000screen \0screen{.vjs-user-inactive.vjs-playing .vjs-control-

bar :before{content:””}} 

1   nierozpoznane media \000000screen \0screen{.vjs-has-started.vjs-user-inactive. vjs-

playing .vjs-control-bar{visibility:hidden}} 

2.2.14 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/custom.css 

73   .program-block:hover   color nie jest wartością filter : color 

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/blocks.css 
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3068  .testimonials .carousel-control  Błąd parsowania = 100) 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 0.55s 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 

3068  .testimonials .carousel-control  Błąd parsowania = 100) 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 0.55s 

.blog-thumb .blog-thumb-hover:hover .hover-grad  Błąd parsowania 

2.3.2 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/blog.style.css 

26   .g-blur .wrapper, .g-blur .outside-more-articles   Błąd parsowania (7px); 

30     Błąd parsowania [: blur(7px); filter: blur(7px); } body.header-fixed-space-v2.g-

blur] 

374  .blog-slider:after  Niepoprawny numer : background 0.99 nie jest prawidłowym 

numerem koloru 3 lub 6 hexadecimals ) 

431   .masonry-box   Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 

0 auto 

2.3.3 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/line-iconspro/styles.css 

4518   Reguła @charset może pojawić się jedynie na początku arkusza. Należy się upewnić, 

że nie ma przed nią spacji. @charset „UTF-8”; 

5308   Reguła @charset może pojawić się jedynie na początku arkusza. Należy się upewnić, 

że nie ma przed nią spacji. @charset „UTF-8”; 

2.3.4 Arkusz CSS: 

http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/cubeportfolio/cubeportfolio/css/cubeportf

olio.min.css 

10     Błąd parsowania {0{transform:rotate(0deg)} 

10     Błąd parsowania }100%{transform:rotate(360deg)} 10     Błąd 

parsowania }} 

2.3.5 Arkusz CSS: 

http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/plugins/cubeportfolio/cubeportfolio/custom/custo

m-cubeportfolio.css 

136  .cube-portfolio .link-captions li i  Niepoprawny numer : font-style 14px nie jest 

wartością font-style : 14px 

2.3.6 Arkusz CSS: http://www.katowice.uw.gov.pl/assets/suw/css/pages/profile.css 

804   Błąd parsowania (min-width: 768px) and (max-width: 992px) { .profile .timeline-v2 > li 

.cbp_tmlabel:after { border-bottom-color: #fff; border-right-color: transparent; } } 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów 

lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze 

i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania 

związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo 

krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z 

niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających 

dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była 

określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania 

zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania 

języka.  

 

227. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 Adres strony głównej:         http://wkz.katowice.pl/ 

podstrona I: http://wkz.katowice.pl/ 

podstrona II: http://wkz.katowice.pl/strony/urzad/aktualnosci 

podstrona III: http://wkz.katowice.pl/strony/urzad/o-urzedzie 

podstrona IV: http://wkz.katowice.pl/strony/prawo 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 
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<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 
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in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 
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Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

228. Świętokrzyski Inspektor Farmaceutyczny 

 Adres strony głównej:       http://www.wifkielce.stronabip.pl/   

podstrona I: http://www.wifkielce.stronabip.pl/ 

podstrona II: http://www.wifkielce.stronabip.pl/p,17,struktura 

podstrona III: http://www.wifkielce.stronabip.pl/p,16,dzialalnosc-ikompetencje 

podstrona IV: http://www.wifkielce.stronabip.pl/p,11,aktualnosci-z-roku-2019 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 
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 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 
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znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 
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in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 
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Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

229. Świętokrzyski Inspektor Inspekcji Handlowej 

 Adres strony głównej:     http://wiihkielce.pl/     

podstrona I: http://wiihkielce.pl/ 

podstrona II: http://wiihkielce.pl/kontakt 

podstrona III: http://wiihkielce.pl/konsumenci 

podstrona IV: http://wiihkielce.pl/inspektorat 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 30, kolumna 3; do linii 30, 

kolumna 131 

css” />↩<link rel=”stylesheet” href=”http://wiihkielce.pl/templates/beez3/ css/position.css” 

type=”text/css” media=”screen,projection”  />↩<li Niepoprawne wartości atrybutu media 

w tagu link. Od linii 31, kolumna 3; do linii 31, kolumna 129 

on”  />↩<link rel=”stylesheet” href=”http://wiihkielce.pl/templates/beez3/ css/layout.css” 

type=”text/css” media=”screen,projection”  />↩<li  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 88 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG- 

20-TECHS/H32.html           

<form action=”/” method=”post” class=”form-inline”> 

Linia 617 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html               
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<table style=”background-color: white;”>  
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 30, kolumna 3; do linii 30, 

kolumna 131 

css” />↩<link rel=”stylesheet” href=”http://wiihkielce.pl/templates/beez3/ css/position.css” 

type=”text/css” media=”screen,projection”  />↩<li Niepoprawne wartości atrybutu media 

w tagu link. Od linii 31, kolumna 3; do linii 31, kolumna 129 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 180, kolumna 234; do linii 180, kolumna 276 alizacja”><img 

src=”/images/mapka.jpg” width=”200” /></a><b 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 86 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html           

<form action=”/kontakt” method=”post” class=”form-inline”> 

Linia 180 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html                   

<img src=”/images/mapka.jpg” width=”200” /> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://wiihkielce.pl/templates/beez3/css/layout.css 

Linia 195 table tbody tr td, table tbody tr th  

0 nie jest wartością transition : background-color 0.25s 0 linear 

Arkusz CSS: http://wiihkielce.pl/templates/beez3/css/personal.css 

Linia 140 table th  

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function 

should be to top, not top ) 
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Linia 142 table th  

progid nie jest wartością filter : progid 

Linia 144 table th  

Błąd parsowania : DXImageTransform.Microsoft.gradient ( startColorstr =  

‚#095197’, endColorstr = ‚#1B6BA5’, GradientType = 0 ); 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [: #0055cc #0055cc #003580; border-color: rgba(0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0.1) rgba(0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0.1) rgba(0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0] 

Linia 146 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0] 

Linia 151 table th a:visited  

Błąd parsowania [ 0.25); filter: progid : dximagetransform.microsoft.gradient ( enabled = 

false );  

} table th a:link] 

Linia 240 .article-info  

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function 

should be to top, not top ) 
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Linia 242 .article-info  

progid nie jest wartością filter : progid 

Linia 244 .article-info  

Błąd parsowania : DXImageTransform.Microsoft.gradient ( startColorstr = ‚#ffffff’, 

endColorstr = ‚#f5f5f5’, GradientType = 0 ); 

Linia 251 ul.menu a:visited  

Błąd parsowania [: 1px solid #ddd; -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #ffffff; -moz-box-

shadow: inset 0 1px 0 #ffffff; box-shadow: inset 0 1px 1px #ffffff; } ul.menu a:link] 

Arkusz CSS: http://wiihkielce.pl/modules/mod_latestnewsenhanced/style. 

css.php?security=1&suffix=91&item_w=100&head_w=64&head_h=64&title_ 

fl=1&font_s=14 

Linia 29  .latestnewsenhanced_91 li.newsitem  

Błąd parsowania <!-- font-size: 14px; 

Linia 41    

Błąd parsowania [: normal; vertical-align: top; margin-bottom: 5px; margin-left: 0%; margin-

right: 0%; list-style: none; /* To avoid possible template overrides */ padding: 0 !important; 

/* To avoid possible template overrides */ background-image: none !important; /* To avoid 

possible template overrides */ } .latestnewsenhanced_91 li.newsitem.active] 

Linia 107 .latestnewsenhanced_91 .newshead .calendar.noimage  

Niepoprawny numer : background The first argument to the linear-gradient function should be 

to top, not top ) 

Linia 142 .latestnewsenhanced_91 .newshead .calendar.noimage .weekday  

Niepoprawny numer : background The first argument to the linear-gradient function should be 

to top, not top ) 

Linia 167 .latestnewsenhanced_91 .newshead .calendar.noimage .time  

Niepoprawny numer : background The first argument to the linear-gradient function should be 

to top, not top ) 

Linia 236 .latestnewsenhanced_91 .newshead .picture a, .latestnewsenhanced_91  

.newshead .nopicture a  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych 

zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę 

można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze względu na trudniejszą i 

zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  Istotny jest jednak fakt, że 

użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i oprogramowania 

umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

230. Świętokrzyski Inspektor Jakości Handlowej 

Adres strony głównej:   http://www.wijharskielce.pl/       

podstrona I: http://www.wijharskielce.pl/ 

podstrona II: http://www.wijharskielce.pl/index.php?c=page&id=61 

podstrona III: http://www.wijharskielce.pl/p,11,przedmiot-dzialalnosci 

podstrona IV: http://bip.wijharskielce.pl/p,30,rzeczoznawcy 
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 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 80, kolumna 87; do linii 

80, kolumna 187 

łówna”><p><img src=”http://www.wijharskielce.pl/container/./Logo Wijhars.jpg” alt=”” 

width=”111” height=”90” /></p></ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 114, kolumna 235; do linii 114, kolumna 339 

yszacych”><img style=”float: right;” src=”http://www.wijharskielce.pl/container/ucho. jpg” 

width=”76” height=”80” /></a></ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 114 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 
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technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html                 

<img style=”float: right;” src=”http://www.wijharskielce.pl/container/ucho.jpg” width=”76” 

height=”80” /> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 80, kolumna 87; do linii 

80, kolumna 187 

łówna”><p><img src=”http://www.wijharskielce.pl/container/./Logo Wijhars.jpg” alt=”” 

width=”111” height=”90” /></p></ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 114, kolumna 235; do linii 114, kolumna 339 

yszacych”><img style=”float: right;” src=”http://www.wijharskielce.pl/container/ucho. jpg” 

width=”76” height=”80” /></a></ 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 114 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html                 

<img style=”float: right;” src=”http://www.wijharskielce.pl/container/ucho.jpg” width=”76” 

height=”80” /> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 80, kolumna 87; do linii 

80, kolumna 187 

łówna”><p><img src=”http://www.wijharskielce.pl/container/./Logo Wijhars.jpg” alt=”” 

width=”111” height=”90” /></p></ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 114, kolumna 235; do linii 114, kolumna 339 

yszacych”><img style=”float: right;” src=”http://www.wijharskielce.pl/container/ucho. jpg” 

width=”76” height=”80” /></a></ 
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Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 157, kolumna 26; do linii 157, kolumna 119 

tWrapper”><table class=”table-pub” style=”width: 673px; height: 710px;” cellspacing=”0” 

cellpadding=”1”>↩<tbod 

Kolumna tabeli nie posiada komórek początkowych. 

Od linii 159, kolumna 27; do linii 160, kolumna 88 

t: 23px;”>↩<td class=”tp-head” style=”width: 20px; text-align: justify; height: 23px;” 

colspan=”2”><span 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 157 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/ F91.html         

<table class=”table-pub” style=”width: 673px; height: 710px;” cellspacing=”0” 

cellpadding=”1”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów.  
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek 1 poziomu 

Nagłówek 2 poziomu 

Nagłówek 3 poziomu 

Nagłówek 4 poziomu 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie 

dostarcza tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia 

użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który 

prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 

nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

231. Świętokrzyski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 Adres strony głównej:     http://winbkielce.stronabip.pl/     

podstrona I: http://winbkielce.stronabip.pl/ 

podstrona II: http://winbkielce.stronabip.pl/p,17,dzialalnosc-i-kompetencje 

podstrona III: http://winbkielce.stronabip.pl/p,24,zalatwianie-spraw 

podstrona IV: http://winbkielce.stronabip.pl/p,30,dokumenty 
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 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 



 

1047 
 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 
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Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 
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2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 
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dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

 

232. Świętokrzyski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

 Adres strony głównej:    http://wingik.kielce.uw.gov.pl/      

podstrona I: http://wingik.kielce.uw.gov.pl/ 

podstrona II: https://wingik.kielce.uw.gov.pl/wig/kontakt/7650,Wykaz-OsobPracujacych-w-

Wojewodzkiej-Inspekcji-Geodezyjnej-i-Kartograficznej.html  

podstrona III: https://wingik.kielce.uw.gov.pl/wig/zadania/zakresdzialania/7627,Zakres-

dzialania-Swietokrzyskiego-WojewodzkiegoInspektora-Nadzoru-Geodezyjnego-.html 
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podstrona IV: https://wingik.kielce.uw.gov.pl/wig/sluzba-geodezyjna-ikar/7632,Sluzba-

Geodezyjna-i-Kartograficzna.html 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 16, kolumna 5; do linii 16, 

kolumna 84 

n” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/wig/wai” media=”braille” />↩< 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 17, kolumna 5; do linii 17, 

kolumna 90 

e” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja mobilna” href=”/wig/palm” media=”handheld, tty” 

/>↩< 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 64 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 66 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels             
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<label for=”szukajg”> 

Linia 138 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty 

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard       

<a title=”treść strony” id=”wtxt”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 16, kolumna 5; do linii 16, 

kolumna 84 

n” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/wig/wai” media=”braille” />↩< 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 196, kolumna 1; do linii 196, kolumna 85 

bsp;</p>↩↩<table border=”1” cellpadding=”20” cellspacing=”1” style=”height:363px; 

width:601px”>↩<cap 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 196, kolumna 1; do linii 196, kolumna 85 

bsp;</p>↩↩<table border=”1” cellpadding=”20” cellspacing=”1” style=”height:363px; 

width:601px”>↩<cap 

Atrybut align w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 293, kolumna 1; do linii 293, kolumna 98 

</table>↩↩<table align=”left” border=”1” cellpadding=”20” cellspacing=”1” 

style=”height:175px; width:650px”>↩<cap 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 64 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 66 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 
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<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels             

<label for=”szukajg”> 

Linia 66 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 64 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels             

<input type=”submit” value=”szukaj” title=”szukaj” /> 

Linia 182 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html             

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawne wartości atrybutu media w tagu link. Od linii 16, kolumna 5; do linii 16, 

kolumna 84 

n” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/wig/wai” media=”braille” />↩< 

Niepoprawna wartość atrybutu for. Nie może być pusty. Od linii 145, kolumna 3; do linii 

145, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 64 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 66 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels             

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://wingik.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/szablony/ dynamic/5/5-254.css 

Linia 819 #schowek .schowek-content  
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Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function 

should be to top, not top ) 

Linia 853 #schowek .schowek-options  

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function 

should be to right, not right ) 

.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

dynamic/5/5-254.css 

Linia 819 #schowek .schowek-content  

Niepoprawny numer : background-image The first argument to the linear-gradient function 

should be to top, not top ) 

Linia 853 #schowek .schowek-options  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych 

zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę 

można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze względu na trudniejszą i 

zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  Istotny jest jednak fakt, że 

użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i oprogramowania 

umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

233. Świętokrzyski Inspektor Ochrony Środowiska 

 Adres strony głównej:    http://kielce.pios.gov.pl/      

podstrona I: http://kielce.pios.gov.pl/ 

podstrona II: http://kielce.pios.gov.pl/o_nas,kontakt.htm 

podstrona III: http://kielce.pios.gov.pl/o_nas,index.htm 

podstrona IV: http://kielce.pios.gov.pl/aktualnosci,2017,index.htm 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 
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Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Nalezy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 5, kolumna 5; do linii 5, kolumna 33 

itle>↩<meta charset=”iso-8859-2” />↩↩ 

Element div nie jest dozwolony jako element potomny w tagu b w tym kontekście.  

Od linii 119, kolumna 1; do linii 119, kolumna 20 

</h1>↩<b>↩<div align=”center”> ↩↩ 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 119, kolumna 1; do linii 119, kolumna 20 

</h1>↩<b>↩<div align=”center”> ↩↩ 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 123, kolumna 6; do linii 123, kolumna 26 

↩↩↩<font color=”purple”>KOMUNI 

Zamykający tag b narusza zasadę zagnieżdżania elementów. 

Od linii 144, kolumna 1; do linii 144, kolumna 4 

↩↩↩</b> ↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 364 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego 

samego tekstu wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/label-in-name.html  and 

https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/ 

<button type=”button” class=”close” data-dismiss=”alert” aria-label=”Close”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 
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Nalezy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 5, kolumna 5; do linii 5, kolumna 33 

itle>↩<meta charset=”iso-8859-2” />↩↩ 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 233 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego 

samego tekstu wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/label-in-name.html  and 

https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/ 

<button type=”button” class=”close” data-dismiss=”alert” aria-label=”Close”> 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 132, kolumna 1; do linii 132, kolumna 123 

17.pdf” >↩<img src=”http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/rocz/2017/ okladkai.jpg” 

width=”80” height=”60” align=”left” border=”0”>↩↩↩Sta 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 132, kolumna 1; do linii 132, kolumna 123 

17.pdf” >↩<img src=”http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/rocz/2017/ okladkai.jpg” 

width=”80” height=”60” align=”left” border=”0”>↩↩↩Sta 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 146, kolumna 1; do linii 146, kolumna 124 

17.pdf” >↩<img src=”http://kielce.pios.gov.pl/content/aktualnosci/2017/ apelX2017i.jpg” 

width=”80” height=”46” align=”left” border=”0”>↩↩↩ Niedozwolone użycie spacji w 

atrybucie href. 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 162, kolumna 1; do linii 162, kolumna 126 

ala.pdf”>↩<img src=”http://kielce.pios.gov.pl/content/aktualnosci/2017/stacjamalog2.jpg” 

width=”80” height=”43” align=”left” border=”0”>↩↩↩Sta 

Występuje zamykający element p w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 167, kolumna 4; do linii 167, kolumna 7 
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>↩<br>↩</p>↩↩↩↩↩↩ 

Niezamknięty element a. 

Od linii 161, kolumna 10; do linii 161, kolumna 106 

↩<p><a href=”http://kielce.pios.gov.pl 

/content/aktualnosci/2017/Stacja w Malogoszczu juz dziala.pdf”>↩<img  

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie href. 

Od linii 167, kolumna 8; do linii 173, kolumna 3 

r>↩</p>↩↩↩↩↩↩<p><a  

Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 173, kolumna 7; do linii 173, kolumna 111 

↩↩↩↩<p><a href=”http://kielce.pios.gov.pl/content/aktualnosci/2017/Zmiana lokalizacji 

stacji w Malogoszczu.pdf”>↩<img 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  131 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  

<img src=”http://kielce.pios.gov.pl/content/raporty/rocz/2017/okladkai.jpg” width=”80” 

height=”60” border=”0” align=”left”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://kielce.pios.gov.pl/css/style.css?v=1 

Linia 13  

Właściwość text-rendering nie istnieje : optimizeLegibility 

Linia 22  

Właściwość text-rendering nie istnieje : optimizeLegibility 

Linia 7217 div.galeria a  

Niepoprawny numer : display float nie jest wartością display : float 

2.2 PODSTRONA II 



 

1059 
 

Arkusz CSS:  

Linia 13  

Właściwość text-rendering nie istnieje : optimizeLegibility 

Linia 22  

Właściwość text-rendering nie istnieje : optimizeLegibility 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 
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wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 

nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

 

234. Świętokrzyski Inspektor Transportu Drogowego 

 Adres strony głównej:         https://witd.kielce.pl/ 

podstrona I: https://witd.kielce.pl/ 

podstrona II: https://witd.kielce.pl/kontakt/startowa/kontakt 

podstrona III: https://witd.kielce.pl/akty-prawne/startowa/akty-prawne 

podstrona IV: https://witd.kielce.pl/zakazy-i-ograniczenia/startowa/zakazyi-ograniczenia 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 
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1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 
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<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 
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Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze 

i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania 

związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo 

krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 
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bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z 

niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających 

dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była 

określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania 

zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania 

języka.  

 

 

 

235. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 

 Adres strony głównej:      http://www.straz.kielce.pl/    

podstrona I: http://www.straz.kielce.pl/ 

podstrona II: http://www.straz.kielce.pl/informacje/aktualnosci-kw 

podstrona III: http://www.straz.kielce.pl/praca-i-sluzba/zasady-naboru 

podstrona IV: http://www.straz.kielce.pl/kontakt/kwpsp 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 
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1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 1572, kolumna 41; do 

linii 1572, kolumna 281 

contener”><img src=”/images/system/loga/narodowy fundusz ochrony srodowiska i 

gospodarki wodnej.png” title=”Na…darki Wodnej” class=”jmj_item_image” alt=”Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej”/></div> 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 1794, kolumna 2; do linii 1794, kolumna 394 

stom”  >↩<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1 

d629.4616870631095!2d20.6458998292…spl!2spl!4v1539077714758” width=”600” 

height=”450” frameborder=”0” style=”border:0” allowfullscreen> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 336 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty 

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a class=”button-toggle-highcontrast”> 

Linia 666 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 986 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”btn btn-primary hasTooltip finder” type=”submit” title=”Idź”> 

Linia 690 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 693 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html  

<a class=”” href=”/informacje/aktualnosci-kw/3844-wojewodzkie-obchody-dnia-strazaka-w-

kielcach-2019”> 

1.2 PODSTRONA II 
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1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak wymaganego elementu potomnego dla tagu dl. Od linii 291, kolumna 14; do linii 

291, kolumna 32 

<dd class=”create”>↩Content model for element dl: 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 673, kolumna 41; do linii 

673, kolumna 281 

contener”><img src=”/images/system/loga/narodowy fundusz ochrony srodowiska i 

gospodarki wodnej.png” title=”Na…darki Wodnej” class=”jmj_item_image” alt=”Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej”/></div> 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 895, kolumna 2; do linii 895, kolumna 394 

stom”  >↩<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1 

d629.4616870631095!2d20.6458998292…spl!2spl!4v1539077714758” width=”600” 

height=”450” frameborder=”0” style=”border:0” allowfullscreen> 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 163 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty 

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a class=”button-toggle-highcontrast”> 

Linia 887 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html  

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 361, kolumna 41; do linii 

361, kolumna 281 

contener”><img src=”/images/system/loga/narodowy fundusz ochrony srodowiska i 

gospodarki wodnej.png” title=”Na…darki Wodnej” class=”jmj_item_image” alt=”Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej”/></div> 
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Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 583, kolumna 2; do linii 583, kolumna 394 

stom”  >↩<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1 

d629.4616870631095!2d20.6458998292…spl!2spl!4v1539077714758” width=”600” 

height=”450” frameborder=”0” style=”border:0” allowfullscreen> 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 159 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie atrybuty 

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a class=”button-toggle-highcontrast”> 

Linia 282 [WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza 

przy użyciu atrybutu ‚for ‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I Arkusz CSS: 

http://www.straz.kielce.pl/modules/mod_cookiesaccept/screen. 

css 

Linia 37  #ca_info  

Niepoprawny numer : border próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go Arkusz CSS: http://www.straz.kielce.pl/media/com_uniterevolution2/ assets/rs-

plugin/css/settings.css 

Linia 192 .rev_slider img  

0 nie jest wartością transition : none 0 

Linia 352 .tp-video-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno 

być to bottom, not bottom ) 

Linia 979 .tparrows.preview2 .tp-arr-titleholder  

Niepoprawny numer : visibility none nie jest wartością visibility : none 

Linia 991 .tparrows.preview2 .tp-arr-titleholder  
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Niepoprawny numer : visibility none nie jest wartością visibility : none 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://www.straz.kielce.pl/media/com_unitegallery/assets/ unitegallery-

plugin/css/unite-gallery.css 

Linia 1  

Błąd parsowania .---------Protection--------{} 

Linia 29  

Błąd parsowania .---------General_Styles--------{} 

Linia 67  .ug-gallery-wrapper .ug-progress-bar-inner  

Właściwość xposition nie istnieje, należy w jej miejsce użyć position : absolute Linia 110  

Błąd parsowania .--------------SLIDER------------------{} 

Linia 267 .ug-slider-wrapper .ug-button-videoplay.ug-type-round Błąd parsowania = 90) 

Linia 274 .ug-slider-wrapper .ug-button-videoplay.ug-type-round.ug-button-hover  

Błąd parsowania = 100) 

Linia 279  

Błąd parsowania .--------------VIDEO_PLAYER------------------{} 

Linia 316  

Błąd parsowania .--------------THUMBS_STRIP------------------{} 

Linia 328 .ug-gallery-wrapper .ug-thumbs-strip, .ug-gallery-wrapper .ug-thumbs-grid  

Właściwość xbackground-color nie istnieje, należy w jej miejsce użyć background-color : 

green 

Linia 333 .ug-thumbs-strip.ug-dragging  

Właściwość xcursor nie istnieje, należy w jej miejsce użyć cursor : -webkit-grab 

Linia 334 .ug-thumbs-strip.ug-dragging  

Właściwość xcursor nie istnieje, należy w jej miejsce użyć cursor : -moz-grab 

Linia 433 img.ug-sepia-effect  

Błąd parsowania = 50) 

Linia 438  

Błąd parsowania .--------------BULLETS------------------{} 

Linia 462  
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Błąd parsowania .--------------TEXT_PANEL------------------{} 

Linia 486 .ug-gallery-wrapper .ug-textpanel-bg  

Błąd parsowania = 40) 

Linia 510  

Błąd parsowania .--------------ZOOM_PANEL------------------{} 

Linia 525  

Błąd parsowania .--------------ZOOM_PANEL_BUTTONS------------------{} 

Linia 541  

Błąd parsowania .--------------GRID_PANEL_AND_ARROWS------------------{} 

Linia 547 .ug-gallery-wrapper .ug-grid-panel  

Właściwość xbackground-color nie istnieje, należy w jej miejsce użyć background-color : 

blue Linia 584  

Błąd parsowania .--------------STRIP_PANEL------------------{} 

Linia 606  

Błąd parsowania .--------------TILES------------------{} 

Linia 626 .ug-tile .ug-tile-cloneswrapper  

Błąd parsowania = 90) 

Linia 695 .ug-thumb-wrapper.ug-tile .ug-tile-icon  

Właściwość xbackground-color nie istnieje, należy w jej miejsce użyć background-color : 

green Linia 742  

Błąd parsowania .--------------CAROUSEL------------------{} 

Linia 754  

Błąd parsowania .------------------LIGHTBOX---------------------{} 

Linia 798 .ug-lightbox .ug-slider-wrapper  

Właściwość xbackground-color nie istnieje, należy w jej miejsce użyć background-color : 

green Linia 883  

Błąd parsowania .------------------CATEGORY_TABS---------------------{} 

Linia 924  

Błąd parsowania .------------------DEFAULT_SKIN---------------------{} 

Linia 1292 .ug-strip-panel .ug-strip-arrow.ug-skin-default.ug-button-disabled  

.ug-strip-arrow-tip Błąd parsowania = 50) 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 

nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  
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236. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach 

Adres strony głównej:     http://www.swietokrzyska. ja.gov.pl/   

podstrona I: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/o-policji/ jednostki-terenowe 3. 

podstrona III: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialaniapolicji/aktualnosci 

podstrona IV: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/kontakt/ 

langnodata/4727,Adres.html   

 

Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje 

zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Błąd w CSS. Nie ma takiej właściwości, jak ‚widdh’. 

Od linii 1334, kolumna 15; do linii 1334, kolumna 39 

http://www.swietokrzyska/
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<li style=”widdh:140px;”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

90 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz 

także w linii: 92 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukajg”> 

92 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz 

także w linii: 90 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj” /> 

Linia 374 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

Linia 378 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”topnews_pauza” title=”Pauza”> 

Linia 1003 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Zobacz także w linii: 1007 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 

tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/kie/filmy/36272,Combat-Life-Saver.html” class=”link2”> 
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.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Niepoprawna wartość atrybutu for. Nie może być pusty. 

Od linii 439, kolumna 3; do linii 439, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in 

90 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz 

także w linii: 92 

Use unique labels so that users can distinguish between form controls on the same page. 

Alternatively, place them within different <fieldset> with unique <legend> labels, because 

the legend text is read out along with the label text. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#headings-and-labels <label for=”szukajg”> 

linii: 90 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/ 

Linia 1334    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width : 140px 

Linia 1342    

Właściwość widdh nie istnieje, należy w jej miejsce użyć width : 190px 

6.4 PODSTRONA IV 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

237. Świętokrzyski Konserwator Zabytków 

Adres strony głównej:         http://www.wuoz.kielce.pl/ 

http://www.wuoz.kielce.pl/ 

http://www.wuoz.kielce.pl/p,10,aktualnosci 

http://www.wuoz.kielce.pl/p,66,druki-do-pobrania 

http://www.wuoz.kielce.pl/mapa_strony 

 

Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

http://www.wuoz.kielce.pl/mapa_strony
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Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz propozycje 

zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 
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Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 
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Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  
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= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

238. Świętokrzyski Kurator Oświaty 

 Adres strony głównej:  http://kuratorium.kielce.pl/        

podstrona I: http://kuratorium.kielce.pl/ 

podstrona II: https://kuratorium.kielce.pl/pl/kuratorium/kontakt-z-urzedem/ 

podstrona III: https://kuratorium.kielce.pl/pl/zalatwianie-spraw/ legalizacja-dokumentow-2/ 

podstrona IV: https://kuratorium.kielce.pl/pl/doradztwo-zawodowe/wykazpunktow-i-mapka/ 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym 

kontekście. Od linii 844, kolumna 10; do linii 846, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 85, kolumna 12; do linii 85, kolumna 77 

<a href=”https://kuratorium.kielce.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>↩ Atrybut itemprop 

nie jest potrzebny. 

Od linii 91, kolumna 8; do linii 91, kolumna 73 

„>↩<a href=”https://kuratorium.kielce.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 18 [WCAG2 2.4.2 (A)] Należy dodać zwięzły, sensowny <title> do strony, aby ją 

w ten sposób opisać: 

Element <title> powinien zawierać zwięzły, zrozumiały opis, nie więcej niż 150 znaków. 

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F25.html           

<title> 

Linia 98 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 101 
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Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels                           

<label for=”search-input”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 85, kolumna 12; do linii 85, kolumna 77 

<a href=”https://kuratorium.kielce.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>↩ Atrybut itemprop 

nie jest potrzebny. 

Od linii 91, kolumna 8; do linii 91, kolumna 74 

„>↩<a href=”https://kuratorium.kielce.pl/”  rel=”home” itemprop=”url”>↩ 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 98 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 101 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels                           

<label for=”search-input”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym 

kontekście. Od linii 425, kolumna 10; do linii 427, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 85, kolumna 12; do linii 85, kolumna 77 

<a href=”https://kuratorium.kielce.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>↩ Atrybut itemprop 

nie jest potrzebny. 

Od linii 91, kolumna 8; do linii 91, kolumna 74 

„>↩<a href=”https://kuratorium.kielce.pl/”  rel=”home” itemprop=”url”>↩ 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  
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W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://kuratorium.kielce.pl/wp-

includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.2.1 

Linia 1  .wp-block-calendar table th  

Niepoprawny numer : font-weight 440 nie jest wartością font-weight : 440 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Arkusz CSS: https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/themes/kuratorium/ 

style.min.css?ver=5.2.1 

Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8; 

2.2 PODSTRONA II Arkusz CSS:  

Linia 1  .wp-block-calendar table th  

Niepoprawny numer : font-weight 440 nie jest wartością font-weight : 440 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Arkusz CSS: https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/themes/kuratorium/ 

style.min.css?ver=5.2.1 

Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8; 

2.3 PODSTRONA III Arkusz CSS:  

Linia 1  .wp-block-calendar table th  

Niepoprawny numer : font-weight 440 nie jest wartością font-weight : 440 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 
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Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Arkusz CSS: https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/themes/kuratorium/ 

style.min.css?ver=5.2.1 

Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8; 

2.4 PODSTRONA IV Arkusz CSS:  

Linia 1  .wp-block-calendar table th  

Niepoprawny numer : font-weight 440 nie jest wartością font-weight : 440 

Linia 1  .wp-block-column  

Sprawdzenie hierarchii nagłówków (tzw. HTML outline) 

4.1 PODSTRONA I 

HTML Outline wg nagłówków 

<h1> Kuratorium Oświaty w Kielcach 

<h2> Zaktualizowana Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i  

Młodzieży 

<h2> Komunikat MEN w sprawie korzystania przez uczniów z posiłków w restauracjach 

szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych 

<h2> Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 

2019 r. 

<h2> Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego 

<h2> Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego 

<h2> Dobre praktyki w 2019 – placówki oświatowe 

<h2> Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej 

<h2> [ODWOŁANA] Konferencja dla nauczycieli matematyki „Wokół nowej podstawy 

programowej” <h2> Dobre praktyki w 2019 – przedszkola 

<h2> Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacja z debaty młodzieżowej 

<h2> mLegitymacja – mobilna legitymacja na wakacje! 

<h2> Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli <h2> 

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach 

<h2> Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2 020 
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<h2> Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych w 

powiatach województwa świętokrzyskiego 

<h2> Nowe SIO. Wprowadzone 20 maja 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej 

<h2> Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowe umiejętności zawodowe – rozporządzenie podpisane 

<h2> Konkurs plastyczny „Savoir‐ v ivre w podróży koleją” 

<h2> Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o indywidualne oddawanie krwi 

<h2> „Ojczyzno… Matko moja miła! – Stanisław Moniuszko – Rycerz Niepodległości”  

– Wojewódzki Konkurs dla szkół – podsumowanie <h2> Noc Muzeów w Regionalnym 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach <h2> Dobre praktyki w 2018 i 2019 

– szkoły ponadgimnazjalne <h2> XVIII Konkurs „European Language Label” 

<h2> Praca dla nauczycieli 

<h2> Najnowsze wpisy 

<h3> Dobre praktyki w 2019 – placówki oświatowe 

<h3> Zaktualizowana Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i  

Młodzieży 

<h3> Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  

Wilkowej 

<h3> Komunikat MEN w sprawie korzystania przez uczniów z posiłków w restauracjach 

szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych 

<h3> [ODWOŁANA] Konferencja dla nauczycieli matematyki „Wokół nowej podstawy 

programowej” <h3> Dobre praktyki w 2019 – przedszkola 

<h3> Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacja z debaty młodzieżowej 

<h3> mLegitymacja – mobilna legitymacja na wakacje! 

<h3> Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli <h3> 

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach 

<h2> Wpisy wg dat publikacji 

<h2> Prawo oświatowe (projekty) 

<h2> Przydatne odnośniki 

<h2> Kuratorium Oświaty w Kielcach 

HTML Outline strukturalny 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 
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[element nav bez nagłówka] – należy uzupełnić stosownym nagłówkiem zawierającym 

odpowiednią treść 

WAŻNE!!!! Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018– 

2019 

Zaktualizowana Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla Dzieci i Młodzieży 

Komunikat MEN w sprawie korzystania przez uczniów z posiłków w restauracjach szybkiej 

obsługi podczas wycieczek szkolnych 

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. 

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego 

Konkurs „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty” na najbardziej aktywną szkołę 

województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-w 

akacyjnym 

Sprawozdanie z realizacji programu „Świadomy swoich praw obywatel” w roku szkolnym 

2018/2 019 

OMM: Boks – ostatnia dyscyplina Olimpiady rozgrywana w świętokrzyskiem 

MEN: Zmiany wprowadzone w oświacie zostały przygotowane rzetelnie 

Zaproszenie na konferencję – „Na drodze do wolności. 1989: rok przełomu” 

Ogólnopolski projekt grantowy „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy „Swatka” OMM – Siatkówka 

zakończona. Medale rozdane, znamy najlepsze drużyny 

Dobre praktyki w 2019 – placówki oświatowe 

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej 

[ODWOŁANA] Konferencja dla nauczycieli matematyki „Wokół nowej podstawy 

programowej” 

Dobre praktyki w 2019 – przedszkola 

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacja z debaty młodzieżowej mLegitymacja – 

mobilna legitymacja na wakacje! Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki 

doskonalenia nauczycieli Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Brzezinkach 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2 020 

[element nav bez nagłówka] – należy uzupełnić stosownym nagłówkiem zawierającym 

odpowiednią treść Praca dla nauczycieli 
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Najnowsze wpisy 

Konkurs „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty” na najbardziej aktywną szkołę 

województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-w 

akacyjnym 

Sprawozdanie z realizacji programu „Świadomy swoich praw obywatel” w roku szkolnym 

2018/2 019 

OMM: Boks – ostatnia dyscyplina Olimpiady rozgrywana w świętokrzyskiem 

MEN: Zmiany wprowadzone w oświacie zostały przygotowane rzetelnie 

Zaproszenie na konferencję – „Na drodze do wolności. 1989: rok przełomu” 

WAŻNE!!!! Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym  

2018–2019 

Ogólnopolski projekt grantowy „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy „Swatka” OMM – Siatkówka 

zakończona. Medale rozdane, znamy najlepsze drużyny 

Dobre praktyki w 2019 – placówki oświatowe 

Wpisy wg dat publikacji 

Prawo oświatowe (projekty) 

Przydatne odnośniki 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 

[element section bez nagłówka] – należy uzupełnić stosownym nagłówkiem zawierającym 

odpowiednią treść 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Strona nie wyświetla się w walidatorze WAVE 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 
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dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  

 

239. Świętokrzyski Lekarz Weterynarii 

 Adres strony głównej:     http://www.wiw.kielce.pl/     

http://www.wiw.kielce.pl/ 

http://www.wiw.kielce.pl/obsluga-klienta/jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/ informacje-

ogolne 

http://www.wiw.kielce.pl/kontakt 

http://www.wiw.kielce.pl/do-pobrania 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 326 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”/images/stories/wiw/epuap.gif” border=”0”> 

Linia 334 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”/imagesNew/stories/rhd2.jpg” width=”164” height=”219” border=”0”> 

Linia 336 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”/images\stories\wiw\otc.png” width=”163” height=”166” border=”0”> 

Linia 581 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F91.html 

<table width=”100%”> 
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1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować podstrony. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 313 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”/images/stories/wiw/epuap.gif” border=”0”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Walidator W3C nie mógł zanalizować witryny 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Walidator WAVE nie mógł zanalizować witryny 

 

Porównanie wyglądu i działania na różnych przeglądarkach 

PODSTRONA I 

Nikła widoczność wskazania fokusa klawiatury. 

Rozszerzenie menu głównego nie jest dostępne za pomocą klawiatury. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 
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dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  

 

 

240. NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej: http://www.nfz-kielce.pl/         

podstrona I: http://www.nfz-kielce.pl/ 

podstrona II: http://www.nfz-kielce.pl/nasz-oddzial/dyrekcja-oddzialu/ 

podstrona III: http://www.nfz-kielce.pl/nasz-oddzial/rada-oddzialu/ 

podstrona IV: http://www.nfz-kielce.pl/kontakt/kontakt-z-nami 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 
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Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 121, kolumny 7; do linii 

121, kolumny 156 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Element div nie 

jest dozwolony jako podrzędny dla elementu span w tym kontekście. Od linii 181, 

kolumny 6; do linii 181, kolumny 27 

pan>↩ <div class=”clearfix”></div> 

Atrybut cellpadding jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować 

w arkuszu CSS). 

Od linii 669, kolumny 6; do linii 669, kolumny 67 

ox”>↩ <table cellpadding=”10” cellspacing=”10” style=”width: 100%;”>↩ <tbo 

Linia 81 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html  

<span style=”font-size:12px;”> 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i 

rozróżnienie między tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez 

„Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption >  

„tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same informacje, następnie Ponumeruj je w 

dostępnej nazwie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ 

Understanding/info-and-relationships.html  

<table style=”width: 100%;” cellspacing=”10” cellpadding=”10”> 

Linia 882 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć 

komórki danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz 

więcej: https:// www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”calendar” title=”Kalendarz wydarzeń”> 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 
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W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków, a nie odnaleziono takich znaczników. Zobacz 

więcej: https:// www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html <table style=”margin-top: 

20px; width: 100%;” cellspacing=”5”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut href nie jest dozwolony w elemencie span w tym miejscu. 

Od linii 66, kolumny 5; do linii 66, kolumny 61 

„>↩ <span href=”#” class=”menu-mobilne” title=”menu mobilne”></span Atrybut 

niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 131, kolumny 7; do linii 131, 

kolumny 156 

e”>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-żółta”>↩  

Atrybut cellpadding jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować 

w arkuszu CSS). 

Od linii 238, kolumny 10; do linii 238, kolumny 80 

↩ <table border=”0” cellpadding=”5” cellspacing=”5” class=”tabelkaszara”>↩ <tbo 

Atrybut border jest uważany za przestarzały (parametry tabeli należy definiować w 

arkuszu CSS). 

Od linii 238, kolumny 10; do linii 238, kolumny 80 

↩ <table border=”0” cellpadding=”5” cellspacing=”5” class=”tabelkaszara”>↩ <tbo 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 91 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html  

<span style=”font-size:12px;”> 

Linia 208 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać 

fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: 

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

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Linia 208 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać 

fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: 

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

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-kielce.pl/gfx/nfz-kielce/_thumbs/ 

nfz__1429007066_rIM.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien  

Linia 1: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-

volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 
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.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols 

.mejs-prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: body#progression-player-preview ul#prog-page-

navigation li a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-

player-preview ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a Niepoprawny numer : 

background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.nfz-kielce.pl/gfx/nfz-kielce/_thumbs/ 

nfz__1429007066_rIM.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien  

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-

volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols 

.mejs-prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: body#progression-player-preview ul#prog-page-

navigation li a  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-

player-preview ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Tabela danych 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie 

dostarcza tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia 

użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który 

prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst 

(większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak 

mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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241. Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny 

 Adres strony głównej:   http://www.wsse-kielce.pl/       

podstrona I: http://www.wsse-kielce.pl/ 

podstrona II: http://www.wsse-kielce.pl/komunikaty-pwis 

podstrona III: http://www.wsse-kielce.pl/informacje-podstawowe 

podstrona IV: http://www.wsse-kielce.pl/urzad-kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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242. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

Adres strony głównej http://www.kielce.uw.gov.pl/ 

1. podstrona I: http://www.kielce.uw.gov.pl/ 2. podstrona II: 

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/informator/79,Informator. 

html 

podstrona III: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/obsluga-klienta/oddzialobslugi-

klienta/44,Oddzial-Obslugi-Klienta.html 

podstrona IV: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty 

        

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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60 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także 

w  

linii: 62 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels (displayed in new 

window). <label for=”szukajg”> 

275 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane 

fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty  

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard (displayed in new window). <a title=”treść 

strony” id=”wtxt”> 

288 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielenie tekstu linku: Zobacz także w 

linii:  

290 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html (displayed in new window). <a href=”/ pl/biuro-

prasowe/aktualnosci/14998,Premier-Mateusz-Morawiecki-odwiedzil-region.html”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu action w elemencie form – wartość nie może być pusta. 

Od linii 330, kolumna 3; do linii 330, kolumna 32 

</ul>↩   <form method=”post” action=””>↩   <in 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

33 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 
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https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html (displayed in new 

window). font-size:9pt!important; 

33 [WCAG2 2.4.7 (AA)] Nie należy usuwać wskazania fokusa klawiatury: 

Wyłączenie wskazania fokusa klawiatury często uniemożliwia orientację, który element na 

stronie jest w danym momencie zaznaczony. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F78.html (displayed in new window). outline:0; 

62 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także 

w linii: 60 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels (displayed in new 

window). <input type=”submit” value=”szukaj” title=”szukaj”> 

879 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są oznaczane 

fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty  

„Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard (displayed in new window). <a title=”treść 

strony” id=”wtxt”> 911 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy zadbać o odpowiednią zawartość wszystkich nagłówków, które służą m.in. do 

nawigacji w ramach danej podstrony. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ bypass-blocks.html (displayed in new 

window). <h3> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu action w elemencie form – wartość nie może być pusta. 

Od linii 325, kolumna 3; do linii 325, kolumna 32 

</ul>↩   <form method=”post” action=””>↩   <in 

289 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html (displayed in new window). <table class=”month”> 



 

1110 
 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu action w elemencie form – wartość nie może być pusta. 

Od linii 317, kolumna 3; do linii 317, kolumna 32 

</ul>↩   <form method=”post” action=””>↩   <in 

Powielony identyfikator (ID) kalendarz_dzial_302. Od linii 350, kolumna 7; do linii 350, 

kolumna 36 

iv>↩ <div id=”kalendarz_dzial_302”></div> 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

62 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: Zobacz także 

w linii: 60 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels (displayed in new 

window). <input type=”submit” value=”szukaj” title=”szukaj”> 

278 [WCAG2 4.1.1 (A)] Powielony identyfikator (ID): Zobacz także w linii: 88 

Identyfikatory muszą być unikatowe w ramach danej podstrony. Więcej informacji na 

https://www. w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html (displayed in new window). <div 

id=”kalendarz_dzial_302”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/szablony/ dynamic/1/1-18.css 

Linia 819   

#schowek .schowek-content   

Niepoprawny numer : background-image  

Pierwszym argumentem dla linear-gradient function powinno być to top, zamiast top ) 

Linia 853   

#schowek .schowek-options   

Niepoprawny numer : background-image  
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Pierwszym argumentem dla linear-gradient function powinno być to right, zamiast right ) 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/szablony/ dynamic/1/1-18.css 

Linia 819   

#schowek .schowek-content   

Niepoprawny numer : background-image  

Pierwszym argumentem dla linear-gradient function powinno być to top, zamiast top ) 

Linia 853   

#schowek .schowek-options   

Niepoprawny numer : background-image  

Pierwszym argumentem dla linear-gradient function powinno być to right, zamiast right ) 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 
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Ramka <iframe> 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Element <aside> jest obecny 

ARIA label lub description 

3.2.2 Błędy 

•  Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie 

Użytkownicy klawiatury i czytnika ekranu, często poruszają się po elementach 

nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt. 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 



 

1114 
 

 

243. Urząd Do Spraw Cudzoziemców 

 Adres strony głównej:     https://udsc.gov.pl/     

podstrona I: https://udsc.gov.pl/ 

podstrona II: https://udsc.gov.pl/aktualnosci/ 

podstrona III: https://udsc.gov.pl/brexit-zmiany-zasad-pobytu-obywateliwielkiej-brytanii/ 

podstrona IV: https://udsc.gov.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielona klasa (‚class’). w linii 416, kolumna 93 

chodzcy/” class=”menu-image-ti Powielona klasa (‚class’). w linii 417, kolumna 79 

ocjalna/” class=”menu-image-ti Powielona klasa (‚class’). w linii 424, kolumna 141 

-rodzin/” class=”menu-image-ti Powielona klasa (‚class’). w linii 425, kolumna 91 
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rzecich/” class=”menu-image-ti 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 167 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 168 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-font-size=”14px” style=”font-size: 14px;”> 

Linia 168 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 167 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-font-size=”16px” style=”font-size: 16px;”> 

Linia 169 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 168 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-font-size=”18px” style=”font-size: 18px;”> Linia 592 [WCAG2 

1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https://www. w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3 class=”title”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 161 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 162 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-font-size=”14px” style=”font-size: 14px;”> 

Linia 162 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 161 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-font-size=”16px” style=”font-size: 16px;”> 

Linia 163 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 162 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-font-size=”18px” style=”font-size: 18px;”> Linia 371 [WCAG2 

1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https://www. w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3 class=”title”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 166 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 167 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”#” data-font-size=”14px” style=”font-size: 14px;”> 
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1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 352, kolumna 5; do linii 352, kolumna 8 

/div>↩ </p>↩ 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://udsc.gov.pl/wp-content/themes/udsc/style. 

css?ver=4.9.9 

Linia 7 

.input-text, .select 

Zbytdużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 7 

.site-title .site-logo 

Niepoprawny numer : width Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze 

Linia 7 

.gallery.template-slider .blueimp-gallery-carousel > .prev, .gallery.template-slider .blueimp-

gallery-carousel > .next 

Właściwość oveflow nie istnieje, należy w jej miejsce użyć overflow Linia 7 

.start-points .start-point-buttons .button 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 7 

.most-popular-searches .most-popular-searches-buttons .button 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: https://udsc.gov.pl/wp-content/themes/udsc/js/blueimp/css/ blueimp-

gallery.min.css?ver=4.9.9 

Linia 1 

Błąd parsowania 

}@charset „UTF-8”; 
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Linia 1 

Błąd parsowania 

}@charset „UTF-8”; 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: css?ver=4.9.9 

Linia 7 

.input-text, .select 

Zbytdużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 7 

.site-title .site-logo 

Niepoprawny numer : width Jedynie 0 może być unit. Musisz wstawić jednostkę po numerze 

Linia 7 

.gallery.template-slider .blueimp-gallery-carousel > .prev, .gallery.template-slider .blueimp-

gallery-carousel > .next 

Właściwość oveflow nie istnieje, należy w jej miejsce użyć overflow Linia 7 

.start-points .start-point-buttons .button 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 7 

.most-popular-searches .most-popular-searches-buttons .button 

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Arkusz CSS: https://udsc.gov.pl/wp-content/themes/udsc/js/blueimp/css/ blueimp-

gallery.min.css?ver=4.9.9 

Linia 1 

Błąd parsowania 

}@charset „UTF-8”; 

Linia 1 Błąd parsowania 

}@charset „UTF-8”; 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 
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Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka iframe  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <main>  

Element <footer>  

ARIA  

3.1.2 Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma 

prawidłowo skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie 

może być prezentowany użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają 

również widocznych opisów i większych elementów docelowych, które można klikać w 

formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest widoczny, użyj <label> 

element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma widocznej 

etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu 

formularza lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie 

są wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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244. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 Adres strony głównej:     http://www.kombatanci.gov.pl/pl/     

podstrona I: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/ 

podstrona II: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urząd/szef-urzędu.html 3. podstrona III: 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/kontakt/punkt-informacyjny. html 

4. podstrona IV: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/kontakt/dane-teleadresoweurzędu.html 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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245. Urząd Lotnictwa Cywilnego 

 Adres strony głównej:         : http://www.ulc.gov.pl/pl/ 

podstrona I: http://www.ulc.gov.pl/pl/ 

podstrona II: http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/misja-i-wartosci 

podstrona III: http://www.ulc.gov.pl/pl/kontakt/dla-klientow 

podstrona IV: http://www.ulc.gov.pl/pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

 Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość 

https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400|Pacifico:400|Open+Sans:800,400|L

ato:400|Bevan:400|Oxygen:400|Oswald:400|Pt+Sans:400|Average:400&subset=latin 

podana w atrybucie href (niedozwolone znaki). 

Od linii 29, kolumna 3; do linii 29, kolumna 218 
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css” />↩ <link rel=”stylesheet” 

href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400|Pacifico:400|Ope…ato:400|

Bevan:400|Oxygen:400|Oswald:400|Pt+Sans:400|Average:400&amp;subset=latin” 

type=”text/css” />↩ <st 

Atrybut w obrębie stylów CSS: padding: w tym przypadku tylko 0 jest poprawną 

wartością; jeśli ma być inna wartość, należy dodać jednostkę miary. 

W linii 36, kolumna 66 

;padding:2 2 2 2; }↩#sp-0277bd 

Element ‚span’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 

161, kolumna 2; do linii 161, kolumna 7 

dcrumb”>↩ <span>Jesteś 

Atrybut w obrębie stylów CSS: font-size: auto is not a font-size value. 

Od linii 201, kolumna 13; do linii 204, kolumna 40 

<h2 class=”sliderfont2 „ style=”font-size:auto%;padding: 0;↩ margin: 0;↩ background: 

none;↩ box-shadow: none;” >↩  

Atrybut w obrębie stylów CSS: font-size: auto is not a font-size value. 

Od linii 225, kolumna 843; do linii 225, kolumna 913 

00000000”><p class=”sliderfontcustom55 „ style=”font-size:auto%;color:#ffffff;” 

>BEZZAŁ 

Linia 173 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<div id=”nextend-smart-slider-1” class=”nextend-slider-fadeload nextend-desktop nextend-

loaded” style=”font-size: 11.979px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px) 

perspective(1000px); margin: 0px; width: 1140px; height: 299px;” data-allfontsize=”12” 

data-desktopfontsize=”12” data-tabletfontsize=”12” data-phonefontsize=”12”> 

 Linia 306 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku ‚wyślij’: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html                           

<form id=”mod-finder-searchform” action=”/pl/component/finder/search” method=”get” 

class=”form-search”> 
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 Linia 308 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html                               

<input type=”text” name=”q” id=”mod-finder-searchword” class=”search-query input- 

-medium” size=”30” value=”” autocomplete=”off”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element ‚span’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 

149, kolumna 2; do linii 149, kolumna 7 

dcrumb”>↩ <span>Jesteś 

Atrybut ‚align’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 214, kolumna 3; do linii 214, kolumna 50 

eBody”>↩ <h1 style=”text-align: center;” align=”justify”><span  

Atrybut ‚align’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 215, kolumna 1; do linii 215, kolumna 20 

pan></h1>↩<h2 align=”justify”><span  

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 218, kolumna 1; do linii 218, kolumna 21 

<ul>↩<li>↩<div align=”justify”><stron 

Linia 154 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html                               

<input type=”text” name=”q” id=”mod-finder-searchword” class=”search-query input- 

-medium” size=”30” value=”” autocomplete=”off”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 
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Element ‚span’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 

145, kolumna 2; do linii 145, kolumna 7 

dcrumb”>↩ <span>Jesteś 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście.  

Od linii 217, kolumna 1; do linii 217, kolumna 3 

16:15</p>↩<p><stron 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 218, 

kolumna 1; do linii 218, kolumna 16 

rong></p>↩<p align=”left”><stron 

Atrybut align jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 218, kolumna 1; do linii 218, kolumna 16 

rong></p>↩<p align=”left”><stron 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 219, 

kolumna 1; do linii 219, kolumna 3 

rong></p>↩<p>&nbsp; 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 220, 

kolumna 1; do linii 220, kolumna 16 

nbsp;</p>↩<p align=”left”><stron 

Atrybut align jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 220, kolumna 1; do linii 220, kolumna 16 

nbsp;</p>↩<p align=”left”><stron 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście.  

Od linii 221, kolumna 1; do linii 221, kolumna 16 

16:15</p>↩<p align=”left”>&nbsp; 

Atrybut align jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 221, kolumna 1; do linii 221, kolumna 16 

16:15</p>↩<p align=”left”>&nbsp; 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 222, 

kolumna 1; do linii 222, kolumna 3 
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nbsp;</p>↩<p><stron 

Element ‚p’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 223, 

kolumna 1; do linii 223, kolumna 3 

iątku</p>↩<p><stron 

Element div not allowed as child of element span in this context.  

Od linii 226, kolumna 1; do linii 226, kolumna 66 

52430</p>↩<div style=”width: 600px; height: 400px; border: 1px solid grey;”><ifram 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 226, kolumna 67; do linii 226, kolumna 359 

id grey;”><iframe 

src=”http://mapy.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=10074

810761505452499…put=embed” width=”600” height=”400” frameborder=”0” 

marginwidth=”0” marginheight=”0” scrolling=”no”></ifra 

Atrybut ‚marginwidth’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 226, kolumna 67; do linii 226, kolumna 359 

id grey;”><iframe 

src=”http://mapy.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=10074

810761505452499…put=embed” width=”600” height=”400” frameborder=”0” 

marginwidth=”0” marginheight=”0” scrolling=”no”></ifra 

Atrybut ‚marginheigth’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 226, kolumna 67; do linii 226, kolumna 359 

id grey;”><iframe 

src=”http://mapy.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=10074

810761505452499…put=embed” width=”600” height=”400” frameborder=”0” 

marginwidth=”0” marginheight=”0” scrolling=”no”></ifra 

Atrybut ‚scrolling’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Element ‚span’ nie jest dozwolony jako element potomny w tym kontekście. Od linii 

147, kolumna 2; do linii 147, kolumna 7 
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dcrumb”>↩ <span>Jesteś 

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. 

Od linii 185, kolumna 12; do linii 185, kolumna 15 

</p>↩  

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. 

Od linii 203, kolumna 12; do linii 203, kolumna 15 

</p>↩  

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. 

Od linii 221, kolumna 12; do linii 221, kolumna 15 

</p>↩  

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 150 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku ‚wyślij’: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html                           

<form id=”mod-finder-searchform” action=”/pl/component/finder/search” method=”get” 

class=”form-search”> 

Linia 152 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html                              <input type=”text” name=”q” id=”mod-finder-

searchword” class=”search-query input- 

-medium” size=”30” value=”” autocomplete=”off”> 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.ulc.gov.pl/plugins/system/screenreader/ 

screenreader/libraries/controller/css/main.css 

Linia 1  

div#sm2-container   
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Błąd w określeniu wartości : top w tym przypadku tylko 0 jest poprawną wartością; jeśli ma 

być inna wartość, należy dodać jednostkę miary : -10000  

Linia 1  

div#sm2-container   

Błąd w określeniu wartości : left w tym przypadku tylko 0 jest poprawną wartością; jeśli ma 

być inna wartość, należy dodać jednostkę miary : -10000  

2.1.2 Arkusz CSS: http://www.ulc.gov.pl/templates/shaper_helix3/css/bootstrap. min.css 

Linia 10  

.carousel-inner > .item   

w tym przypadku tylko 0 jest poprawną wartością; jeśli ma być inna wartość, należy dodać 

jednostkę miary : 1000  

2.1.3 Arkusz CSS: http://www.ulc.gov.pl/modules/mod_cookiesaccept/screen.css 

Linia 37  

#ca_info   

Błąd w określeniu wartości : border Brak średnika dla atrybutu text-shadow  

2.1.4 Arkusz CSS: http://www.ulc.gov.pl/pl/ 

Linia 6  

#sp-0277bd   

Błąd w określeniu wartości : padding w tym przypadku tylko 0 jest poprawną wartością; 

jeśli ma być inna wartość, należy dodać jednostkę miary : 2 2 2 2  

Linia 204  

   Błąd w określeniu wartości : font-size auto nie jest wartością dla font-size: 

auto  

Linia 225  

   Błąd w określeniu wartości : font-size auto nie jest wartością dla font-size: 

auto  

Linia 237  

   Błąd w określeniu wartości : font-size auto nie jest wartością dla font-size: 

auto  

Linia 242  

   Błąd w określeniu wartości : font-size auto nie jest wartością dla font-size: 

auto  
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Linia 258  

   Błąd w określeniu wartości : font-size auto nie jest wartością dla font-size: 

auto  

Linia 263  

   Błąd w określeniu wartości : font-size auto nie jest wartością dla font-size: 

auto  

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Lista definicyjna/opisowa 

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

3.1.2 Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma 

prawidłowo skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie 

może być prezentowany użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają 

również widocznych opisów i większych elementów docelowych, które można klikać w 

formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest widoczny, użyj <label> 

element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma widocznej 

etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu 

formularza lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie 

są wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych.  
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 



 

1137 
 

246. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 Adres strony głównej:          

podstrona I: https://www.uokik.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php 

podstrona III: https://www.uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik.php 

podstrona IV: https://www.uokik.gov.pl/kontakt.php 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML 

w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 44; do linii 2, kolumna 121 
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-8859-2”?>↩<!DOCTYPE html PUBLIC ‚-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN’  

„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html W atrybucie 

content w tagu meta należy używać kodowania UTF-8. 

Od linii 5, kolumna 3; do linii 5, kolumna 76 

↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” 

/>↩<met 

Niepoprawna wartość Content-Script-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 24, kolumna 2; do linii 24, kolumna 68 

„ />↩↩<meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javascript” />↩<met 

Niepoprawna wartość Content-Style-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 

25, kolumna 2; do linii 25, kolumna 60 

ript” />↩<meta http-equiv=”Content-Style-Type” content=”text/css” />↩↩ 

Element form nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 124, kolumna 6; do linii 124, kolumna 65 

e”> ↩<form action = „” name = „saveAcceptCookie” method = „post”>↩ 

Niepoprawna wartość t_8 atrybutu rel w tagu a. 

Od linii 171, kolumna 187; do linii 171, kolumna 244 

></li><li><a href=”wyjasnienia2.php#faq3563” rel=”t_8” tabindex=”1”>Wyjaśn 

Niepoprawna wartość t_8 atrybutu rel w tagu a. 

Od linii 171, kolumna 356; do linii 171, kolumna 418 

></li><li><a href=”aktualnosci.php?news_id=13234” rel=”t_8” tabindex=”1”>Zapras 

Niepoprawna wartość t_8 atrybutu rel w tagu a. 

Od linii 171, kolumna 493; do linii 171, kolumna 540 

></li><li><a href=”ogloszenia.php” rel=”t_8” tabindex=”1”>Ogłosz Niepoprawna 

wartość t_8 atrybutu rel w tagu a. 

Atrybut mozallowfullscreen nie jest dozwolony w tagu iframe w tym miejscu. 

Od linii 779, kolumna 2; do linii 779, kolumna 163 

↩<p>↩<iframe allowfullscreen=”” frameborder=”0” height=”151” mozallowfullscreen=”” 

src=”https://player.vimeo.com/video/315617547” webkitallowfullscreen=”” 

width=”270”></ifra 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 930, kolumna 315; do linii 930, kolumna 415 
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der:0px;”><img src=”https://uokik.gov.pl/img/e4881f13.png” style=”margin: 5px; height: 

321px; width: 190px;” /></a></ 

Atrybut mozallowfullscreen nie jest dozwolony w tagu iframe w tym miejscu. 

Od linii 958, kolumna 2; do linii 958, kolumna 163 

↩<p>↩<iframe allowfullscreen=”” frameborder=”0” height=”151” mozallowfullscreen=”” 

src=”https://player.vimeo.com/video/315617547” webkitallowfullscreen=”” 

width=”270”></ifra 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka iframe  

ARIA  

Błędy 

•  Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie 

Użytkownicy klawiatury i czytnika ekranu, często poruszają się po elementach 

nagłówkowych.  

Pusty nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt.  

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną.  
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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247. Urząd Patentowy RP 

 Adres strony głównej:    https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/      

podstrona I: https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/ 

podstrona II: https://www.uprp.pl/uslugi-online/Menu01,15,1,index,pl/ 

podstrona III: https://www.uprp.pl/przydatne-linki/Menu01,18,1,index,pl/ 

podstrona IV: https://www.uprp.pl/kontakt-informacja/Menu01,863,31,index,pl/ 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 12, kolumna 121 

↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd”>↩↩↩↩↩↩ 
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Gdy podany jest atrybut ‚xml:lang’, dodatkowo należy podać atrybut ‚lang’ o tej 

samej wartości . 

Od linii 49, kolumna 5; do linii 49, kolumna 117 

er”/>↩ <meta name=”description” xml:lang=”pl” content=” Oficjalna strona Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej”/>↩ < 

Dokument nie powinien posiadać więcej niż jeden tag ‚meta’ o wartości ‚description’. 

Od linii 50, kolumna 5; do linii 50, kolumna 123 

ej”/>↩ <meta name=”description” xml:lang=”en” content=” The official website of the 

Patent Office of the Republic of Poland”/>↩ < 

Atrybut ‚alt’ nie jest dozwolony dla tagu ‚input’ w tym miejscu. Od linii 174, kolumna 

2636; do linii 174, kolumna 2720 

lue=”pl”/><input type=”text” name=”query” class=”inputText” alt=”Proszę wprowadzić 

zapytanie”/><butto 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 174, kolumna 5662; do linii 174, kolumna 5758 

ass=”lar”><iframe width=”215” height=”220” frameborder=”0” 

src=”https://www.youtube.com/embed/SMEk_IMtCvE”></ifra 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 174, kolumna 18700; do linii 174, kolumna 18718 

</li></ul><div align=”right”><a hre 

Samozamykający znacznik użyty w tagu, który wymaga znacznika zamykającego. Od 

linii 174, kolumna 20098; do linii 174, kolumna 20122 

navigBar”><span class=”navigPrev”/><span  

Występuje zamykający znacznik div, w ramach którego występują niezamknięte 

znaczniki. 

Od linii 174, kolumna 20588; do linii 174, kolumna 20593 

/a></span></div></div> 

Niezamknięty znacznik span. 

Od linii 174, kolumna 20098; do linii 174, kolumna 20122 

navigBar”><span class=”navigPrev”/><span  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 126 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a title=”mały rozmiar tekstu” onclick=”setActiveStyleSheet(&quot;rozmiar&quot;); return 

false;”> 

Linia 126 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a title=”duży rozmiar tekstu” onclick=”setActiveStyleSheet(&quot;rozmiar++&quot;); 

return false;”> 

Linia 133 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html  

<input type=”text” name=”query” class=”inputText” alt=”Proszę wprowadzić zapytanie”> 

Linia 133 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html       

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 12, kolumna 121 

↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd”>↩↩↩↩↩↩ 

Gdy podany jest atrybut ‚xml:lang’, dodatkowo należy podać atrybut ‚lang’ o tej 

samej wartości . 

Od linii 49, kolumna 5; do linii 49, kolumna 117 
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er”/>↩ <meta name=”description” xml:lang=”pl” content=” Oficjalna strona Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej”/>↩ < 

Atrybut ‚alt’ nie jest dozwolony dla tagu ‚input’ w tym miejscu. Od linii 174, kolumna 

2636; do linii 174, kolumna 2720 

lue=”pl”/><input type=”text” name=”query” class=”inputText” alt=”Proszę wprowadzić 

zapytanie”/><butto 

Niepoprawna wartość 2810 atrybutu ‚rel’ w tagu ‚a’. 

Od linii 174, kolumna 12199; do linii 174, kolumna 12243 

one przez <a href=”#” class=”glossaryClass” rel=”2810”>UPRP</ 

Atrybut width jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 174, kolumna 13154; do linii 174, kolumna 13171 bsp; </p> <hr width=”90%” /> 

<ta 

Atrybut summary jest przestarzały. 

Od linii 174, kolumna 13175; do linii 174, kolumna 13223 

90%” /> <table class=”header_blue” border=”0” summary=””> <tbod 

Atrybut border jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 174, kolumna 13175; do linii 174, kolumna 13223 

90%” /> <table class=”header_blue” border=”0” summary=””> <tbod 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 126 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a title=”mały rozmiar tekstu” onclick=”setActiveStyleSheet(&quot;rozmiar&quot;); return 

false;”> 

Linia 126 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Należy usunąć wszystkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/#keyboard  
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<a title=”duży rozmiar tekstu” onclick=”setActiveStyleSheet(&quot;rozmiar++&quot;); 

return false;”> 

Linia 133 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html  

<table class=”header_blue” summary=”” border=”0”> 

Linia 133 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<tr style=”font-size: 10px”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów.  

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka <iframe> 

ARIA label lub description 

2 Błędy 
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Obraz w linku nie posiada tekstu alternatywnego. Obrazy, które są linkami muszą mieć 

opisowy tekst alternatywny. Jeśli nie ma takiego tekstu, sam obraz nie dostarczy czytnikowi 

ekranu informacji o swojej zawartości 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 
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przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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248. Urząd Regulacji Energetyki 

 Adres strony głównej:          

podstrona I: http://www.ure.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.ure.gov.pl/pl/energia-

elektryczna/charakterystykarynku/7562,2017.html 

podstrona III: http://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-

kogenerac/efektywnoscenergetyczn/akty-prawne/4749,Prawo-krajowe.html 

podstrona IV: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/ kontakt/6663,Kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 787 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć 

komórki danych i komórki nagłówka: 
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W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html  

<table class=”month”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 572, kolumna 21; do linii 572, kolumna 95 

<table cellpadding=”10” cellspacing=”0” style=”height:2161px; width:993px”>↩ <tbo 

Atrybut cellspacing jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 572, kolumna 21; do linii 572, kolumna 95 

<table cellpadding=”10” cellspacing=”0” style=”height:2161px; width:993px”>↩ <tbo 

Powielony atrybut ‚class’. W linii 749, kolumna 67 

e-strony” class=”line”>↩  

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 571 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html       

Linia 880 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć 

komórki danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html       <table style=”height:2161px; 

width:993px” cellspacing=”0” cellpadding=”10”> 

 

 Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <main> 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

•  Łącze nie zawiera tekstu. Jeśli łącze nie zawiera tekstu, funkcja lub cel łącza nie 

zostaną przedstawione użytkownikowi. Może to wprowadzić błąd dla użytkowników 

klawiatury i czytnika ekranu. Usuń puste łącze lub podaj tekst w linku, który opisuje 

funkcjonalność i/lub cel tego łącza. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0’ 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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249. Urząd Regulacji Komunikacji Elektronicznej 

 Adres strony głównej:   https://www.uke.gov.pl/       

podstrona I: https://www.uke.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.uke.gov.pl/akt/ 

podstrona III: https://www.uke.gov.pl/akt/do-10-lutego-mozna-glosowac-naprojekt-uke-

nominowany-do-wsis-prizes-2019,176.html 

podstrona IV: https://www.uke.gov.pl/kontakt/ 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 170 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 195 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 



 

1155 
 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”zamknij-menu”> 

Linia 195 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 170 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”zamknij-menu”> 

Linia 232 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 644 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”owl-arrow” type=”button” style=”display: block;” title=”Poprzedni slajd”> 

Linia 352 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 644 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”owl-arrow” type=”button” style=”display: block;” title=”Następny slajd”> 

Linia 352 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 403 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button> 

Linia 405 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez 

tagu <label> powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do 

formantów etykiet, gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na 

przykład, jeśli nie ma tekstu na ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub 
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gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<button class=”play”> 

Linia 687 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje 

także w linii: 688 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 173 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 198 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button class=”zamknij-menu”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut ‚ar-sa’ nie jest dozwolony w tagu ‚span’. 

Od linii 341, kolumna 6; do linii 341, kolumna 85 

>↩ ↩ <p><span ar-sa=”” style=”color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-

family:;”>Tylko  

Atrybut w obrębie stylów CSS: font-family: Błąd parsowania. 

Od linii 341, kolumna 6; do linii 341, kolumna 85 

>↩ ↩ <p><span ar-sa=”” style=”color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-

family:;”>Tylko  

Atrybut ‚roman’ nie jest dozwolony w tagu ‚span’. Od linii 343, kolumna 55; do linii 

343, kolumna 101 

normal;”><span roman=”” style=”color: rgb(51, 51, 51);”><font  
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Użycie przestarzałego tagu font. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 343, kolumna 102; do linii 343, kolumna 131 

51, 51);”><font face=”Calibri” size=”3”>Nasz p Atrybut ‚roman’ nie jest dozwolony w 

tagu ‚span’. Od linii 345, kolumna 55; do linii 345, kolumna 101 

normal;”><span roman=”” style=”color: rgb(51, 51, 51);”><font  

Użycie przestarzałego tagu font. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 345, kolumna 102; do linii 345, kolumna 131 

Użycie przestarzałego tagu font. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 347, kolumna 55; do linii 347, kolumna 69 

normal;”><font size=”3”><font  

337 Linia 910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<font size=”3” face=”Calibri”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.uke.gov.pl/gfx/uke/_thumbs/uke__1548153954_ono. css 

Linia 1  

.ico-pjm   

Właściwość ‚backgorund-size’ nie istnieje. Poprawna właściwość to background-size : 23px  

Linia 1  

btn-pjm   

Właściwość ‚backgorund-size’ nie istnieje. Poprawna właściwość to background-size : 20px  

Linia 1  

.owl-carousel .owl-nav .owl-prev, .owl-carousel .owl-nav .owl-next, .owl-carousel  
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.owl-dot   

Błąd w określeniu wartości : cursor ‚hand’ nie jest wartością dla ‚cursor’  

Linia 1  

nierozpoznane typ medium \000000screen \0screen{.vjs-user-inactive.vjs-playing .vjs-

control-bar  

:before{content: „”}}  

Linia 1  

nierozpoznane typ medium \000000screen \0screen{.vjs-has-started.vjs-user-inactive.vjs-

playing .vjs-control-bar{visibility: hidden}}  

Linia 1  

.owl-theme .owl-dots .owl-dot button  0 is not a box-shadow value : 0  

Linia 1  

.menu-left .menu li a:hover   

Błąd w określeniu wartości : text-shadow ‚inherit’ nie jest wartością dla ‚text-shadow’  

Linia 1  

.news-list-view a img:hover, .single-news a img:hover  Brak jednostki miary czasu dla 

‚transition’  

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

ARIA  

ARIA tabindex  
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3.1.2 Błędy 

•  Przycisk jest pusty lub nie ma tekstu wartości. Podczas nawigowania do przycisku, 

tekst opisowy musi być przedstawiony użytkownikom czytnika ekranu, aby wskazać funkcję 

przycisku. Umieść zawartość tekstową w obrębie elementu <button> lub nadaj elementowi 

<input> atrybut value.  

 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

• Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)   

Uwaga! Walidator WAVE nie mógł wskazać miejsca błędu. 

PODSTRONA II-IV 

Brak błędów kontrastu. 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 
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programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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250. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 

 Adres strony głównej:    http://urpl.gov.pl/pl      

podstrona I: http://urpl.gov.pl/pl 

podstrona II: http://urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d 

podstrona III: http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/nasze-zadania 

podstrona IV: http://urpl.gov.pl/pl/wyroby-medyczne-1 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak atrybutu ‚lang’ o takiej samej wartości, co ‚xml:lang’. Od linii 170, kolumna 72; do 

linii 170, kolumna 128 

t active”><a href=”/pl” class=”language-link active” xml:lang=”pl”><img c Brak atrybutu 

‚lang’ o takiej samej wartości, co ‚xml:lang’. 

Od linii 171, kolumna 21; do linii 171, kolumna 70 
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„en last”><a href=”/en” class=”language-link” xml:lang=”en”><img c Brak atrybutu 

‚lang’ o takiej samej wartości, co ‚xml:lang’. Od linii 321, kolumna 71; do linii 321, 

kolumna 147 

rst last”><a href=”/en/home-en” title=”Home en” class=”translation-link” 

xml:lang=”en”><img c 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 156 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button type=”submit” class=”btn btn-default”> 

Linia 243 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: Występuje 

także w linii: 244 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 

tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”#”> 

Linia 525 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html  

Linia 910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html  

<iframe src=”//www.youtube.com/embed/8-

ES6CjnmtU?modestbranding=0&amp;html5=1&amp;rel=1&amp;autoplay=0&amp;wmode

=opaque&amp;loop=0&amp;controls=1&amp;autohide=0&amp;showinfo=0&amp;theme=

dark&amp;color=red&amp;enablejsapi=0” class=”video-filter video-youtube vf-

8es6cjnmtu” allowfullscreen=”” width=”320” height=”248”> 

Linia 538 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 
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Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak atrybutu ‚lang’ o takiej samej wartości, co ‚xml:lang’. Od linii 155, kolumna 72; do 

linii 155, kolumna 153 

t active”><a href=”/pl/urz%C4%85d” class=”language-link active” xml:lang=”pl” 

title=”Urząd”><img c 

Brak atrybutu ‚lang’ o takiej samej wartości, co ‚xml:lang’. 

Od linii 156, kolumna 21; do linii 156, kolumna 96 

„en last”><a href=”/en/office” class=”language-link” xml:lang=”en” title=”The 

Office”><img c 

Brak atrybutu ‚lang’ o takiej samej wartości, co ‚xml:lang’. Od linii 332, kolumna 71; do 

linii 332, kolumna 149 

rst last”><a href=”/en/office” title=”The Office” class=”translation-link” 

xml:lang=”en”><img c 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 141 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button type=”submit” class=”btn btn-default”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/modules/scroll_to_top/scroll_to_top. 

css?phpvuf  

Linia 11  

#back-top   

Błąd parsowania documentElement.scrollTop+body.scrollTop) Linia 48  

#back-top span#button, #back-top-prev span#button-prev  Błąd parsowania = 80)  
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Linia 60  

#back-top a:hover span#button, #back-top-prev a:hover span#button-prev  Błąd parsowania 

= 100)  

2.1.2 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/themes/bootstrap/css/overrides. css?phpvuf 

Linia 501  

.view-definicje .item-list ul   

Nie ma takiej właściwości jak ‚marigin’. Prawdopodobnie chodzi o margin : 0  

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/modules/scroll_to_top/scroll_to_top. 

css?phpvuf 

Linia 11  

#back-top   

Błąd parsowania documentElement.scrollTop+body.scrollTop) Linia 48  

#back-top span#button, #back-top-prev span#button-prev  Błąd parsowania = 80)  

Linia 60  

#back-top a:hover span#button, #back-top-prev a:hover span#button-prev  Błąd parsowania 

= 100)  

2.2.2 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/themes/bootstrap/css/overrides. css?phpvuf 

Linia 501  

.view-definicje .item-list ul   

Nie ma takiej właściwości jak ‚marigin’. Prawdopodobnie chodzi o margin : 0  

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/modules/scroll_to_top/scroll_to_top. 

css?phpvuf 

Linia 11  

#back-top  Błąd parsowania documentElement.scrollTop+body.scrollTop)  

Linia 48  

#back-top span#button, #back-top-prev span#button-prev  Błąd parsowania = 80)  

Linia 60  

#back-top a:hover span#button, #back-top-prev a:hover span#button-prev  Błąd parsowania 

= 100)  
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2.3.2 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/themes/bootstrap/css/overrides. css?phpvuf 

Linia 501  

.view-definicje .item-list ul   

Nie ma takiej właściwości jak ‚marigin’. Prawdopodobnie chodzi o margin : 0  

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/modules/scroll_to_top/scroll_to_top. 

css?phpvuf 

Linia 11  

#back-top  Błąd parsowania documentElement.scrollTop+body.scrollTop)  

Linia 48  

#back-top span#button, #back-top-prev span#button-prev  Błąd parsowania = 80)  

Linia 60  

#back-top a:hover span#button, #back-top-prev a:hover span#button-prev  Błąd parsowania 

= 100)  

2.4.2 Arkusz CSS: http://urpl.gov.pl/sites/all/themes/bootstrap/css/overrides. css?phpvuf 

Linia 501  

.view-definicje .item-list ul   

Nie ma takiej właściwości jak ‚marigin’. Prawdopodobnie chodzi o margin : 0  

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka iframe  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  
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ARIA  

ARIA tabindex  

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Nagłówek poziomu 4  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Element <footer>  

ARIA  

ARIA tabindex  

3.2.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.3 PODSTRONA III 

3.3.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Nagłówek poziomu 3  

Nagłówek poziomu 4  

Lista numerowana  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  
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Element <footer>  

ARIA  

ARIA tabindex  

3.3.2 Błędy 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)  
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253. Warmińsko-Mazurski Inspektor Farmaceutyczny 

Adres strony głównej:     http://bip.wif-olsztyn.pl/     

http://bip.wif-olsztyn.pl/ 

http://bip.wif-olsztyn.pl/?cid=74 

http://bip.wif-olsztyn.pl/?cid=90 

http://bip.wif-olsztyn.pl/?cid=89 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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254. Warmińsko-Mazurski Inspektor Inspekcji Handlowej 

Adres strony głównej:  https://ih.olsztyn.pl/        

https://ih.olsztyn.pl/ 

https://ih.olsztyn.pl/index.php/dyrekcja/ 

https://ih.olsztyn.pl/index.php/wydzialy/ 

https://ih.olsztyn.pl/index.php/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 
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przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 
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Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 
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Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 



 

1183 
 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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255. Warmińsko-Mazurski Inspektor Jakości Handlowej 

Adres strony głównej:    http://www.wijhars.olsztyn.pl/ 

http://www.wijhars.olsztyn.pl/ 

http://www.wijhars.olsztyn.pl/index.php/inspektorat/organizacja-inspektoratu 

http://www.wijhars.olsztyn.pl/index.php/inspektorat/informacje-ogolne 

http://www.wijhars.olsztyn.pl/index.php/inspektorat/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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256. Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Adres strony głównej:  http://bip.olsztyn.winb.gov.pl/        

http://bip.olsztyn.winb.gov.pl/ 

http://bip.olsztyn.winb.gov.pl/pl/bip/organizacja 

http://bip.olsztyn.winb.gov.pl/pl/bip/ogloszenia 

http://bip.olsztyn.winb.gov.pl/pl/bip/teleadresy 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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257. Warmińsko-Mazurski Inspektor Ochrony Środowiska 

Adres strony głównej:       http://www.wios.olsztyn.pl/   

http://www.wios.olsztyn.pl/ 

http://www.wios.olsztyn.pl/dzialalnosc-kontrolna/schemat-planowania-i-przeprowadzania-

kontroli/?L=0 

http://www.wios.olsztyn.pl/gios-clb-w-olsztynie/pracownie/ 

http://www.wios.olsztyn.pl/kontakt/ 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

 



 

1202 
 

258. Warmińsko-Mazurski Inspektor Transportu Drogowego 

Adres strony głównej:     http://www.witd.olsztyn.pl/     

http://www.witd.olsztyn.pl/ 

http://www.witd.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i

d=8&Itemid=102 

http://www.witd.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=10

4 

http://www.witd.olsztyn.pl/index.php?option=com_osmap&view=html&id=1&Itemid=112 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 
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Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 
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x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  
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Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 
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dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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259. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 

Adres strony głównej:        http://www.kwpsp.olsztyn.pl/  

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/ 

https://www.kwpsp.olsztyn.pl/kontakt.html 

https://www.kwpsp.olsztyn.pl/wydarzenia/aktualnosci.html 

https://www.kwpsp.olsztyn.pl/dzialalnosc.html 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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260. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Adres strony głównej:   http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol       

 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/kontakt/46,Kontakt.html 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/statystyki/ogolne-

statystyki/137,Statystyki-ogolne.html 

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/30101,Jak-zostac- 

-policjantempracownikiem-policji.html 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 
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Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 
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tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 
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#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 
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względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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261. Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków 

Adres strony głównej:      https://www.wuoz.olsztyn.pl/    

 

https://www.wuoz.olsztyn.pl/ 

https://www.wuoz.olsztyn.pl/blog 

https://www.wuoz.olsztyn.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow 

https://www.wuoz.olsztyn.pl/map 

 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 
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Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 
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tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 
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#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 
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względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  

 

 

 



 

1226 
 

262. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 

Adres strony głównej:    http://www.ko.olsztyn.pl/      

http://www.ko.olsztyn.pl/ 

http://www.ko.olsztyn.pl/category/aktualnosci/ 

http://www.ko.olsztyn.pl/category/kierownictwo/ 

http://www.ko.olsztyn.pl/category/kontakt/ 

 Adres strony głównej:          

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut bgcolor w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 652, kolumna 81; do linii 652, kolumna 105 xtwidget”><table 

bgcolor=”#448DB8”>↩<tbod 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. 
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Od linii 844, kolumna 82; do linii 844, kolumna 105 rtaże</h2><style id=”bwg-style-0”> #b 

Powielony atrybut data-bwg. 

w linii 915, kolumna 18 

data-bwg=”0”>↩<di 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 114, kolumna 12; do linii 114, kolumna 73 

<a href=”http://www.ko.olsztyn.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie 

jest potrzebny. 

Od linii 120, kolumna 8; do linii 120, kolumna 69 

„>↩<a href=”http://www.ko.olsztyn.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 122 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: 

Zobacz także w linii: 125 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 125 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: 

Zobacz także w linii: 122 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<button class=”search-submit” type=”submit”> 

Linia 647 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table bgcolor=”#448DB8”> 
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Linia 915 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

Linia 928 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut bgcolor w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 615, kolumna 81; do linii 615, kolumna 105 xtwidget”><table 

bgcolor=”#448DB8”>↩<tbod 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. 

Od linii 807, kolumna 82; do linii 807, kolumna 105 rtaże</h2><style id=”bwg-style-0”> #b 

Powielony atrybut data-bwg. 

w linii 878, kolumna 18 

data-bwg=”0”>↩<di 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 114, kolumna 12; do linii 114, kolumna 73 

<a href=”http://www.ko.olsztyn.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie 

jest potrzebny. 

Od linii 120, kolumna 8; do linii 120, kolumna 70 

„>↩<a href=”http://www.ko.olsztyn.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 122 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe: 

Zobacz także w linii: 125 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 
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<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 617 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table bgcolor=”#448DB8”> 

Linia 878 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a> 

Linia 891 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a> 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. Od linii 332, kolumna 220; 

do linii 332, kolumna 324 

dium;”><b><span style=”font-family: Tahoma; letter-spacing: 1pt; color: navy; font-size: 

14pt; text-shadow: auto;”><b><sp 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/ 

css/jquery.mCustomScrollbar.min.css?ver=1.5.27 
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Linia 1 .bwg_container.bwg_carousel [id^=”bwg_container2_”] [class^=”bwg_carousel-

feature”] [class^=”bwg_carousel-caption”] [class^=”bwg_carousel_title_ text_”]  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1  #bwg_comment_form .bwg-privacy-policy-box label  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 div[id^=”bwg_container1_”] div[id^=”bwg_container2_”] 

div[class^=”bwg_slideshow_title_text_”] break-word nie jest wartością word-break : break-

word 

Linia 1  div[id^=”bwg_container1_”] div[id^=”bwg_container2_”] 

div[class^=”bwg_slideshow_description_text_”] break-word nie jest wartością word-break : 

break-word Arkusz CSS: http://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/themes/kuratorium/style. 

min.css?ver=4.9.7 

Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8;  

Arkusz CSS: http://www.ko.olsztyn.pl/wp-content/plugins/buttonsshortcode-and-

widget/include/otw_components/otw_shortcode/css/otw_ shortcode.css?ver=4.9.7 

Linia 843 .otw-sc-tabs.vertical-tabs .ui-tabs-nav li a:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ 

powin- 

no być ‚to left’ 

Linia 851 .otw-sc-tabs.vertical-tabs .ui-tabs-nav li.ui-tabs-active a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ 

powin- 

no być ‚to left’ 

Linia 882 .alignright img  

Niepoprawny numer : margin Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 0 0 0 0.5em 

1em 

Linia 1764 .otw-sc-contact-form textarea  

Niepoprawny numer : font-size ms(2) nie jest wartością font-size : ms(2) 

Linia 1792 .otw-sc-contact-form input[type=”text”]  

Niepoprawny numer : font-size ms(2) nie jest wartością font-size : ms(2) 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 
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3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 



 

1232 
 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 



 

1233 
 

263. Warmińsko-Mazurski Lekarz Weterynarii 

Adres strony głównej:      https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/   

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/ 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/pliki-do-pobrania 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/aktualnosci 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/jednostki-podlegle 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie ‚href’ w tagu ‚a’. 
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Od linii 34, kolumna 5; do linii 34, kolumna 71 

↩<ol>↩<li><a href=”/upload/PLiki do pobrania/wniosekrhd.pdf” target=”_blank”>Plik d 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie ‚href’ w tagu ‚a’. 

Od linii 38, kolumna 5; do linii 38, kolumna 91 

↩<ol>↩<li><a href=”/upload/PLiki do pobrania/Świadczenia_finansowane_z_ZFŚS. pdf” 

target=”_blank”>Plik d 1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolony zapis kodowy U+0085. w linii 57, kolumna 245 

.bip.elbl&Auml; g.piw.gov.pl”> 

Użycie niedozwolonych znaków w atrybucie ‚href’ w tagu ‚a’. 

Od linii 57, kolumna 211; do linii 57, kolumna 259 

077<br /><a href=”http://www.bip.elbl&Auml; g.piw.gov.pl”>www.bi 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Brak błędów. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 
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Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.2.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.3 PODSTRONA III 

1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 
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Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.3.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.4 PODSTRONA IV 

3.4.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Etykieta lub opis typu ARIA 

 

Sprawdzenie linkowania 

PODSTRONA I 

W tym przypadku dokument nie używa dokładnego adresu URL, a łącze zostało 

przekierowane. Warto podać dokładny link, m.in. ze względu na szybkość. Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/size2 przekierowano do https://www.olsztyn. 

wiw.gov.pl/ Linia 6 http://www.vetpol.org.pl/ przekierowano do https://www.vetpol.org.pl/ 

Łącze powinno zostać zaktualizowane. Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/size1 przekierowano do https://www.olsztyn. 

wiw.gov.pl/ Linia 7 http://www.tbnet.pl/ przekierowano do https://www.tbnet.pl/ Łącze 

powinno zostać zaktualizowane. Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/size3 przekierowano do https://www.olsztyn. 

wiw.gov.pl/ Linia 2 
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https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/contrast1 przekierowano do https://www. 

olsztyn.wiw.gov.pl/ Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/contrast2 przekierowano do https://www. 

olsztyn.wiw.gov.pl/ 

5.2 PODSTRONA II 

Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/size3 przekierowano do https://www.olsztyn. 

wiw.gov.pl/bip/pliki-do-pobrania Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/contrast1 przekierowano do https://www. 

olsztyn.wiw.gov.pl/bip/pliki-do-pobrania Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/size2 przekierowano do https://www.olsztyn. 

wiw.gov.pl/bip/pliki-do-pobrania Linia 5 http://www.vetpol.org.pl/ przekierowano do 

https://www.vetpol.org.pl/ Trwałe przekierowanie. Łącze powinno zostać zaktualizowane. 

Linia 2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/contrast2 przekierowano do https://www. 

olsztyn.wiw.gov.pl/bip/pliki-do-pobrania Linia 6 http://www.tbnet.pl/ przekierowano do 

https://www.tbnet.pl/ Trwałe przekierowanie. Łącze powinno zostać zaktualizowane. Linia 

2 

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/style/size1 przekierowano do https://www.olsztyn. 

wiw.gov.pl/bip/pliki-do-pobrania 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 
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zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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264. NFZ Wojewódzki Oddział Warmińsko-Mazurski  

 Adres strony głównej:   http://www.nfz-olsztyn.pl       

podstrona I: http://www.nfz-olsztyn.pl 

podstrona II: http://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/ 

podstrona III: http://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/karty-uslug/ 

podstrona IV: http://www.nfz-olsztyn.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 83, kolumny 8; do linii 83, 

kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 



 

1242 
 

42 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst legendy jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: 

https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input type=”button” class=”button-primary small js-close” value=”Zamknij”> 96 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html  

<span style=”font-size:16px;”> 

574 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i 

rozróżnienie między tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez 

„Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > „tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same 

informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. Zobacz więcej: 

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

Understanding/info-and-relationships.html  

<table style=”border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff; height: 700px; width: 

329px; text-align: center; border-collapse: collapse;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 84, kolumny 8; do linii 84, 

kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

97 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 
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odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html  

<span style=”font-size:16px;”> 

112 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst legendy jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Zobacz więcej: 

https://www. 

w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels <label class=”wcag-hidden” for=”search”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 84, kolumny 8; do linii 84, 

kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

183 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza:  

Efekt „jąkania” występuje, gdy masz dwa sąsiadujące łącza z tym samym tekstem łącza. 

Rozważ połączenie łącza w jeden i usunięcie dowolnego tekstu nadmiarowego łącza. 

Zobacz więcej:  

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html  

<a href=”/pacjent/karty-uslug/”> 

312 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać fokusu 

klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: 

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

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 
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Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. Od linii 84, kolumny 8; do linii 84, 

kolumny 157 

i>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩  

Stosowanie znacznika font jest niezalecane (parametry tekstu należy definiować w 

arkuszu CSS). 

Od linii 793, kolumny 36; do linii 793, kolumny 57 

ov.pl”><u><font color=”#0066cc”>www.nf 

Linia 195 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać 

fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: 

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

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Nie znaleziono żadnych błędów. 

Dokument ten jest poprawnie napisanym arkuszem CSS wersja 3 + SVG !  

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 
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Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i 

dostępność zawartości sieci Web) 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

Rola, stan lub właściwość ARIA jest obecna (ARIA zapewnia rozszerzoną semantykę i 

dostępność zawartości sieci Web) 

3.2.2 Błędy 

Język dokumentu nie jest podany. Określenie języka strony umożliwia czytnikom ekranu 

odczytywanie zawartości w odpowiednim języku. Ułatwia również automatyczne 

tłumaczenie treści. Określ język dokumentu, używając atrybutu < html lang > (np. < html 

lang = „en” >). Standardy i wytyczne: 3.1.1 Language of Page (Level A) 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst 

(większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak 

mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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265. Warmińsko-Mazurski Państwowy Inspektor Sanitarny 

Adres strony głównej:     http://wsse.olsztyn.pl/     

http://wsse.olsztyn.pl/ 

http://wsse.olsztyn.pl/16,lbek-zlecenianabadania 

http://wsse.olsztyn.pl/7,kontakt-wsse 

http://wsse.olsztyn.pl/przetargi 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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266. Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie 

Wielkopolskim 

 Adres strony głównej: http://wsse.gorzow.pl/     

podstrona I: http://wsse.gorzow.pl/ 

podstrona II: http://wsse.gorzow.pl/o-nas 

podstrona III: http://wsse.gorzow.pl/kontakt 

podstrona IV: http://wsse.gorzow.pl/o-nas/aktualnosci 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 277, kolumna 82 

png” alt=”WSSE”class=”img-resp 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. 

Od linii 378, kolumna 3; do linii 390, kolumna 79 

. 1 -->↩<div class=”tp-caption WSSE tp-fade tp-resizeme”↩data-x=”center” data-

hoffset=”0”↩data-y=”bottom” data=-ooffset”0”↩ddata-seeed”300”↩ddata-statt- 
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”500”↩data-easing=”Powet3.easeInOut”↩data=-splitin”nnon”↩ddata-seiitout- 

”none”↩data-eiementdeiay=”0.1”↩data-endeiementdeiay=”0.1”↩ data-

endseeed=”300”↩↩style=”z-index: 5; max-width: auto; max-height: auto; white-space: 

nowrap;”><a hre 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. 

Od linii 378, kolumna 3; do linii 390, kolumna 79 

. 1 -->↩<div class=”tp-caption WSSE tp-fade tp-resizeme”↩data-x=”center” data-

hoffset=”0”↩data-y=”bottom” data=-ooffset”0”↩ddata-seeed”300”↩ddata-statt- 

”500”↩data-easing=”Powet3.easeInOut”↩data=-splitin”nnon”↩ddata-seiitout- 

”none”↩data-eiementdeiay=”0.1”↩data-endeiementdeiay=”0.1”↩ data-

endseeed=”300”↩↩style=”z-index: 5; max-width: auto; max-height: auto; white-space: 

nowrap;”><a hre 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. 

Od linii 555, kolumna 4; do linii 555, kolumna 26 

cript>↩<style type=”text/css”>↩#rev 

Oczekiwana bezwzględna wartość liczbowa, zamiast względnej (w procentach) w 

atrybucie width. 

Od linii 823, kolumna 5; do linii 823, kolumna 389 

m” >↩<e><iftame 

stc=”httes://www.googie.com/maes/embed?eb=!1m18!1m12!1m3!1d2415 

.5769779585457!2d15.228352115…sei!4o1475756924765” width=”100%” height=”450” 

styie=”botdet: 0;” aiiowfuiiscteen=”aiiowfuiiscteen”></ifta 

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 924, kolumna 1; do linii 924, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/eiugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…styie=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctoiiing=”no” 

ftamebotdet=”0” aiiowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 924, kolumna 1; do linii 924, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/eiugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…styie=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctoiiing=”no” 

ftamebotdet=”0” aiiowTtanseatency=”ttue”></iftame>  
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Atrybut allowtransparency w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego 

typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 924, kolumna 1; do linii 924, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/eiugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…styie=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctoiiing=”no” 

ftamebotdet=”0” aiiowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 277 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 

tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”/”> 

Linia 823 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iftame 

stc=”httes://www.googie.com/maes/embed?eb=!1m18!1m12!1m3!1d2415.576977958 

5457!2d15.228352115880117!3d52.73982547985634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!

4f 

13.1!3m3!1m2!1s0x47071f9db35c8e67%3A0x56d7192d392234c9!2sWojew%C3%B3dzka

+Stacja+Sanitatno+-+Eeidemioiogiczna!5e0!3m2!1sei!2sei!4o1475756924765” 

width=”100%” height=”450” styie=”botdet: 0;” aiiowfuiiscteen=”aiiowfuiiscteen”> 

Linia 924 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 
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[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iftame stc=”httes://www.facebook.com/eiugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C3%B3dzka-Stacja-Sanitatno-Eeidemioiogiczna-w-Gotzowie-

Wike-

1707981019513262%2F&tabs=timeiine&width=340&height=500&smaii_headet=ttue&ada

et_containet_width=ttue&hide_cooet=faise&show_faceeiie=ttue&aeeId” width=”340” 

height=”500” styie=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctoiiing=”no” ftamebotdet=”0” 

aiiowTtanseatency=”ttue”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 268, kolumna 82 

png” alt=”WSSE”class=”img-resp 

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 513, kolumna 1; do linii 513, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/eiugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…styie=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctoiiing=”no” 

ftamebotdet=”0” aiiowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 513, kolumna 1; do linii 513, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/eiugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…styie=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctoiiing=”no” 

ftamebotdet=”0” aiiowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut allowtransparency w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego 

typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 513, kolumna 1; do linii 513, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/eiugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…styie=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctoiiing=”no” 

ftamebotdet=”0” aiiowTtanseatency=”ttue”></iftame>  
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Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: 

http://wsse.gorzow.pl/media/com_uniterevolution2/assets/rsplugin/css/settings.css 

Linia 192 

.rev_slider img  

0 nie jest wartością transition 0 Linia 352 

.tp-video-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno 

być to bottom 

Linia 979 

.tparrows.preview2 .tp-arr-titleholder  

Niepoprawny numer : visibility none nie jest wartością visibility Linia 991 

.tparrows.preview2 .tp-arr-titleholder  

Niepoprawny numer : visibility none nie jest wartością visibility 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slick.css 

Linia 38 

.slick-list.dragging  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slicktheme.css 

Linia 1 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. @chatset 

‚UTF-8’; Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/stylesheets/ 

jquery.mmenu.all.css 

Linia 303 

.mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next) 

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje 

Linia 1370 

.mm-menu.mm-theme-dark .mm-listview > li a:not(.mm-next) 

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje 
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Linia 1426 

.mm-menu.mm-theme-white .mm-listview > li a:not(.mm-next) 

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje 

Linia 1482 

.mm-menu.mm-theme-black .mm-listview > li a:not(.mm-next) 

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/stylesheets/main.css Linia 7634 

.mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next) 

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/ 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie 

dostarcza tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia 
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użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który 

prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 



 

1261 
 

267. Wielkopolski Konserwator Zabytków 

Adres strony głównej:  http://poznan.wuoz.gov.pl/        

http://poznan.wuoz.gov.pl/ 

http://poznan.wuoz.gov.pl/dni-i-godziny-pracy-urzedu 

http://poznan.wuoz.gov.pl/obwieszczenia-wielkopolskiego-wojewodzkiego- 

-konserwatora-zabytkow-o-wszczeciu-postepowania 

http://poznan.wuoz.gov.pl/formularze-wnioskow 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 
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Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 
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x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 



 

1264 
 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  
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Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 
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niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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268. Wielkopolski Lekarz Weterynarii 

Adres strony głównej:   http://www.wiw.poznan.pl/       

http://www.wiw.poznan.pl/ 

http://www.wiw.poznan.pl/contact 

http://www.wiw.poznan.pl/najnowsze 

http://www.wiw.poznan.pl/do-spraw-zdrowia-i-ochrony-zwierzat 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Julia Gierasimiuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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269. Wielkopolski Inspektor Inspekcji Handlowej 

Adres strony głównej:   http://poznan.wiih.gov.pl/       

http://poznan.wiih.gov.pl/ 

http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/aktualnosci/informacje-z-wiih-poznan/ 

http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/przedmiot-dzialania/ 

http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/prawa-konsumenta/informacje-dla-konsumentow/ 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd parsowania w obrębie stylów CSS. 

Od linii 188, kolumna 9; do linii 188, kolumna 222 

>↩<div  class=’header-homepage  color-overlay’ style=’background-

image:url(&quot;http://poznan.wiih.go…t/uploads/2018/02/iStock- 
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-499424066-e1518993587747.jpg&quot;); min-height:’ data-parallax-depth=’20’> Atrybut 

hover-fx nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 237, kolumna 1; do linii 237, kolumna 93 

-tablet”>↩<div class=”contentswap-effect ContentSwap103” hover-fx=”Content- 

Swap103” id=”ContentSwap103”>↩<div  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 238, kolumna 51; do linii 238, kolumna 198 

al-image”><img class=”portfolio-full-projectimg” data-size=”1200x800” 

src=”http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/cropped-866-maly-zegar.jpg” 

/></div> 

Powielony identyfikator ID  ContentSwap103. 

Od linii 251, kolumna 1; do linii 251, kolumna 108 

-tablet”>↩<div class=”contentswap-effect ContentSwap103” hover-fx=”Content- 

Swap103” id=”ContentSwap103” is-hovered=”1”>↩<div  

Atrybut hover-fx nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 251, kolumna 1; do linii 251, kolumna 108 

-tablet”>↩<div class=”contentswap-effect ContentSwap103” hover-fx=”ContentSwap103” 

id=”ContentSwap103” is-hovered=”1”>↩<div  

Atrybut is-hovered nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 251, kolumna 1; do linii 251, kolumna 108 

-tablet”>↩<div class=”contentswap-effect ContentSwap103” hover-fx=”Content- 

Swap103” id=”ContentSwap103” is-hovered=”1”>↩<div  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 252, kolumna 51; do linii 252, kolumna 202 

al-image”><img class=”portfolio-full-projectimg” data-size=”1200x800” 

src=”http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/cropped-inspekcje-poznan-1. 

jpg” /></div> 

Powielony identyfikator ID  ContentSwap103. 

Od linii 264, kolumna 1; do linii 264, kolumna 108 

-tablet”>↩<div class=”contentswap-effect ContentSwap103” hover-fx=”Content- 
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Swap103” id=”ContentSwap103” is-hovered=”1”>↩<div  

Atrybut hover-fx nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 264, kolumna 1; do linii 264, kolumna 108 

-tablet”>↩<div class=”contentswap-effect ContentSwap103” hover-fx=”Content- 

Swap103” id=”ContentSwap103” is-hovered=”1”>↩<div  

Atrybut is-hovered nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 264, kolumna 1; do linii 264, kolumna 108 

-tablet”>↩<div class=”contentswap-effect ContentSwap103” hover-fx=”Content- 

Swap103” id=”ContentSwap103” is-hovered=”1”>↩<div  

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 265, kolumna 51; do linii 265, kolumna 203 

al-image”><img class=”portfolio-full-projectimg” data-size=”1200x800” 

src=”http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/cropped-delegaturyendvision. 

png” /></div> 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. 

Od linii 398, kolumna 1; do linii 398, kolumna 7 

</script>↩<style>       

Brak zamknięcia pewnych elementów przed zamykającym tagiem body. Od linii 418, 

kolumna 5; do linii 418, kolumna 11 

ript>↩</body>↩</htm 

Niezamknięty element div. 

Od linii 186, kolumna 1; do linii 186, kolumna 28 

>↩</div>↩↩<div id=”page” class=”site”>↩< 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 137, kolumna 13; do linii 137, kolumna 100 

<a href=”http://poznan.wiih.gov.pl/” class=”custom-logo-link” rel=”home” 

itemprop=”url”><img w 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 137, kolumna 101; do linii 137, kolumna 643 
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rop=”url”><img width=”2100” height=”550” src=”http://poznan.wiih.gov.pl/wp-

content/uploads/2018/02/projektlogo…ontent/uploads/2018/02/projektlogo2-1024x268. png 

1024w” sizes=”(max-width: 2100px) 100vw, 2100px” /></a>  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 144 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej 

etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego 

samego tekstu wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/label-in-name.html  and 

https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/ 

<button tabindex=”-1” type=”button” class=”wah-action-button smaller wahout” 

title=”smaller font size” aria-label=”smaller font size”> 

Linia 244 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1 class=”heading8”> 

Linia 288 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w linii:  

302 315 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F77.html 

<div class=”contentswap-effect ContentSwap103 contentswap-overlay” hover=-

fx”ContentSwap103” id=”ContentSwap103” style=”float: none; margin: 0px; width:  

Linia 289 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”portfolio-full-projectimg” data-size=”1200x800” src=”http://poznan. 

wiih.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/cropped-866-maly-zegar.jpg”> 
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Linia 302 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w linii:  

288 315 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html 

<div class=”contentswap-effect ContentSwap103 contentswap-overlay” hover-fx=”- 

ContentSwap103” id=”ContentSwap103” is-hovered=”1” style=”float: none; margin: 0px; 

width: 100%;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. 

Od linii 199, kolumna 1; do linii 199, kolumna 7 

<div>↩↩<style>↩.owl- 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). w linii 203, kolumna 8 

uttons{↩color:}↩↩↩↩</style> 

Błąd parsowania w obrębie stylów CSS. 

Od linii 211, kolumna 1; do linii 211, kolumna 119 

style>↩↩↩↩<div id=”mpsp_wrapper” style= „ background-color:#e0e0e0; padding:10px; 

margin:40px; border-radius:5px; width:;      „> Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 

214, kolumna 23 align=”center”style=”width:10 

Atrybut align w tagu h2 jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 214, kolumna 5; do linii 225, kolumna 44 

„>↩↩↩<h2 align=”center”style=”width:100%;↩↩background: #ffffff;↩background: -

moz-linear-gradient(top,  #ffffff 0%, #e5e5e5 100%);↩background: -webkit-gradient(linear, 

left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(100%,#e5e5e5));↩background: -

webkit-linear-gradient(top,  #ffffff  

0%,#e5e5e5 100%);↩background: -o-linear-gradient(top,  #ffffff 0%,#e5e5e5 

100%);↩background: -ms-linear-gradient(top,  #ffffff 0%,#e5e5e5 100%);↩background: 

linear-gradient(to bottom,  #ffffff 0%,#e5e5e5 100%);↩filter: 

progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#ffffff’, 

endColorstr=’#e5e5e5’,GradientType=0 );↩↩height:;    display:;  border-radius:3px;”> 

Atrybut align w tagu h1 jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 
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Od linii 236, kolumna 10; do linii 236, kolumna 68 

↩<h1 id=”mpsp_title” align=”center” style=”font-size:28px;”><a hre 

Brak > po /. 

w linii 245, kolumna 476 llip; <br> <a</p> 

Element a< nie jest dozwolony jako element potomny w tagu p w tym kontekście. 

Od linii 245, kolumna 472; do linii 245, kolumna 477 

lip; <br> <a</p> 

Zamykający tag a narusza zasadę zagnieżdżania elementów. Od linii 251, kolumna 10; 

do linii 251, kolumna 13 

↩</a> 

Linia 287 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w linii: 319 351 383 415 447 479 511 543 575 607 639 671 703 735 767 799 831 863 

895 927 959 991 1023 1055 1087 1119 1151 1183 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F77.html 

<h1 id=”mpsp_title” style=”font-size:28px;” align=”center”> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/themes/one-

pageexpress/style.css?ver=1.0.12 

Linia 53  select  

menulist nie jest wartością appearance : menulist 

Arkusz CSS: http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/plugins/one-pageexpress-

companion/theme-data/one-page-express/sections/content. css?ver=1.0.197 

Linia 772 .cta-red-textcol  

Niepoprawny numer : margin-top px nie jest wartością margin-top : px 

Arkusz CSS: http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/plugins/one-pageexpress-

companion/theme-data/one-page-express/templates/css/HoverFX. css?ver=1.0.197 
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Linia 110 .contentswap-effect .swap-button button.button-2  

0 nie jest wartością transition : border-color 0.218s 0 

Arkusz CSS: http://poznan.wiih.gov.pl/ 

Linia 188   

Niepoprawny numer : min-height Błąd parsowania : 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/themes/one-

pageexpress/style.css?ver=1.0.12 

Linia 53  select  

menulist nie jest wartością appearance : menulist 

Arkusz CSS: http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/aktualnosci/informacjez-wiih-poznan/ 

Linia 4  .owl-buttons  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania : 

Linia 211   

Niepoprawny numer : width Błąd parsowania : 

Linia 236   

Niepoprawny numer : height Błąd parsowania : 

Linia 236   

Niepoprawny numer : display Błąd parsowania : 

Linia 15    

Błąd parsowania /* clearfix */ <style> .owl-carousel .owl-wrapper:after { content: „.”; 

display:  

block; clear: both; visibility: hidden; line-height: 0; height: 0; } 

Linia 18  .owl-carousel  

Niepoprawny numer : display visible nie jest wartością display : visible 

Linia 24  .owl-carousel .owl-wrapper  

Niepoprawny numer : display visible nie jest wartością display : visible 

Linia 90    

Błąd parsowania </style> 
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Arkusz CSS: http://poznan.wiih.gov.pl/wp-content/plugins/posts-slider/ owl-

carousel/owl.theme.css?ver=4.9.2 

Linia 26  .owl-theme .owl-controls .owl-buttons div  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Nagłówek poziomu 6 

Lista nienumerowana/punktowana 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu 

alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu 

lub gdy obraz jest niedostępny. Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu 

powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu 

jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz nie przekazuje 

zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony)  

nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 

1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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270. Wielkopolski Inspektor Jakości Handlowej 

Adres strony głównej:  http://wijhars.poznan.ibip.pl/public/       

http://wijhars.poznan.ibip.pl/public/ 

http://wijhars.poznan.ibip.pl/public/?id=27759 

http://wijhars.poznan.ibip.pl/public/?id=176441 

http://wijhars.poznan.ibip.pl/public/?id=41798 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 102 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/html4/loose.dtd”>↩<html 

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. Od linii 6, 

kolumna 1; do linii 6, kolumna 49 
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ent=”pl”>↩<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl”>↩<link Znak | (kreska 

pionowa) jest niedozwolony. 

Od linii 9, kolumna 88; do linii 9, kolumna 192 

-scale=1”><link 

href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,700|Roboto:400,500,700” 

rel=”stylesheet”><link  

Atrybut hspace w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 93, kolumna 26; do linii 93, kolumna 187 

=”herb” ><img alt=”Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Poznaniu” hspace=”0” src=”herb.php?h=65&amp;w=52” align=”bottom” 

border=”0”></div> 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 93, kolumna 26; do linii 93, kolumna 187 

=”herb” ><img alt=”Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Poznaniu” hspace=”0” src=”herb.php?h=65&amp;w=52” align=”bottom” 

border=”0”></div> 

.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 100 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a id=”contrast1” class=”contrastButton” title=”Przywrócenie oryginalnego kontrastu” 

tabindex=”0”> 

Linia 101 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a id=”contrast2” class=”contrastButton” title=”Kontrast - biały tekst na czarnym tle” 

tabindex=”0”> 
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Linia 102 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a id=”contrast3” class=”contrastButton” title=”Kontrast - żółty tekst na czarnym tle” 

tabindex=”0”> 

Linia 107 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a id=”aReset” class=”fsactive” title=”Przywrócenie oryginalnej wielkości czcionki 

ekranowej” tabindex=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 102 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/html4/loose.dtd”>↩<html 

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. Od linii 6, 

kolumna 1; do linii 6, kolumna 49 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://wijhars.poznan.ibip.pl/public/css/102/style.css 

Linia 186 .kategoria ul  

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font : Verdana,Arial,Helvetica,sans-

serif 

Linia 192 .kategoria ul li  
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Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font : Verdana,Arial,Helvetica,sans-

serif 

Linia 201 .kategoria ul li ul li  

Niepoprawny numer : font Verdana nie jest wartością font : Verdana,Arial,Helvetica,sans-

serif 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Brak błędów kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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271. Wielkopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Adres strony głównej: http://winb.poznan.ibip.pl/public/          

http://winb.poznan.ibip.pl/public/ 

http://winb.poznan.ibip.pl/public/?id=36562 

http://winb.poznan.ibip.pl/public/?id=36563 

http://winb.poznan.ibip.pl/public/?id=36570 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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272. Wielkopolski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

Adres strony głównej: http://geobip.poznan.uw.gov.pl          

http://geobip.poznan.uw.gov.pl/ 

https://geobip.poznan.uw.gov.pl/centralny-zasob-geodezyjny-i-kartograficzny 

https://geobip.poznan.uw.gov.pl/aktualności 

https://geobip.poznan.uw.gov.pl/druki-i-wzory-0 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono  
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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273. Wielkopolski Inspektor Ochrony Środowiska 

Adres strony głównej:   http://poznan.wios.gov.pl/       

http://poznan.wios.gov.pl/ 

http://poznan.wios.gov.pl/dzialalnosc-inspekcyjna/zadania/ 

http://poznan.wios.gov.pl/dzialalnosc-laboratoryjna/laboratorium-badawcze-glownego-

inspektoratu-ochrony-srodowiska/ 

http://poznan.wios.gov.pl/dofinansowanie-projektow/ 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 



 

1302 
 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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274. Wielkopolski Inspektor Transportu Drogowego 

 Adres strony głównej: https://www.witdpoznan.pl/         

https://www.witdpoznan.pl/ 

https://www.witdpoznan.pl/aktualnosci.html 

https://www.witdpoznan.pl/witd,107.html 

https://www.witdpoznan.pl/kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 



 

1309 
 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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275. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

Adres strony głównej: http://www.psp.wlkp.pl          

 

http://www.psp.wlkp.pl/ 

https://psp.wlkp.pl/?art=39  

https://psp.wlkp.pl/?kat=2 

https://psp.wlkp.pl/?art=56 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩↩↩↩<h W atrybucie content w tagu 

meta należy używać kodowania UTF-8. Od linii 9, kolumna 3; do linii 9, kolumna 76 

<head>↩↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=i- 

so-8859-2” />↩↩<m 

Do określenia języka dokumentu należy użyć atrybutu lang w tagu html. 

Od linii 11, kolumna 3; do linii 11, kolumna 53 

-2” />↩↩<meta http-equiv=”Content-Language” content=”pl” />↩↩<m 

Atrybut width  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 73, kolumna 1; do linii 73, kolumna 32 

=”logo”>↩↩<table border=”0” width=”100%” ><tbody 

Atrybut border  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 73, kolumna 1; do linii 73, kolumna 32 

=”logo”>↩↩<table border=”0” width=”100%” ><tbody 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 75, kolumna 6; do linii 75, kolumna 40 

dy>↩↩<tr ><td valign=”bottom” class=”tdh160”>↩↩<div 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 79, kolumna 22; do linii 79, kolumna 96 

art=8020”><img src=”img/nieslyszacy.png” align=”right” width=”25” alt=”Niesły- 

szący”/></a> 

Atrybut border  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 178, kolumna 1; do linii 178, kolumna 37 

ncje”>↩↩↩↩<table border=”0” class=”statystyka”>↩↩<tbo 

Niedozwolone podanie jednostki miary. 

Od linii 248, kolumna 63; do linii 248, kolumna 127 

=”_blank”><img src=”images/bip.png” width=”40px” alt=”BIP KW PSP Poznań” /></ 

a>&n 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 
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Od linii 248, kolumna 241; do linii 248, kolumna 258 

UE” /></a><p align=”center”><a hre 

Od linii 248, kolumna 868; do linii 248, kolumna 943 

=”_blank”><img width=”150px” src=”\img\stoppozaromtraw.jpg” alt=”Stop Pożarom  

Traw” /></a></ 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 248, kolumna 952; do linii 248, kolumna 969 

/></a></p><p align=”center”><a tar 

Niedozwolone podanie jednostki miary. 

Od linii 248, kolumna 1116; do linii 248, kolumna 1196 

98&z=8”><img width=”150px” src=”img/salki_edukacji_ratowniczej.png” alt=”Czad i 

ogień” /></a></p> 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Atrybut border  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 440, kolumna 1; do linii 440, kolumna 18 

=”tekst”>↩<table border=”0”>↩<tbod 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 68 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table width=”100%” border=”0”> 

Linia 109 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1> 
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Linia 233 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika powinny 

mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”.  

Linia 300 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/ F49.html    

Linia 302 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html 

<td class=”dol_newsa” width=”95px” align=”center”> 

Linia 109 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Lista definicyjna 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie 

dostarcza tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia 

użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który 

prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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276. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Adres strony głównej:      http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/    

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/ 

http://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/policja-wielkopolska/jednostki-

policji/176790,Jednostki-mapa.html 

http://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/kontakt/konakt-kwp/162870,Kontakt-dane-

teleadresowe-KWP.html 

http://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/urzad/skargi-i-wnioski/176832,Wydzial-Kontroli-

Komendy-Wojewodzkiej-Policji-w-Poznaniu.html 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Powielony identyfikator ID  social. 

Od linii 969, kolumna 1; do linii 969, kolumna 16 

ht:6px;”>↩<ul id=”social”>↩<li 
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Element br nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście. Od 

linii 971, kolumna 165; do linii 971, kolumna 169 

r</a></li><br/>↩<li 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 77 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 79 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 79 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 77 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<input type=”submit” value=”Szukaj” title=”szukaj”> 

Linia 308 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

Linia 312 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a id=”topnews_pauza” title=”Pauza”> 

Linia 340 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 
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Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” 

i „Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/308/mini/308-249580_mo1.jpg” title=”KWP - 

Uroczystości z okazji 20. rocznicy powołania Kompani Honorowej Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu” srcset=”/dokumenty/zalaczniki/308/mini/308-249580_mo1. jpg” 

alt=””> 

Linia 683 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See 

matching tag on line: 687 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 

tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H2.html 

<a href=”/wlk/aktualnosci/192243,Znicz-2018-Policjant-kieruje-ruchem.html” 

class=”link2”> 

Linia 923 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w linii:  

968 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html 

<ul id=”social”> 

Linia 965 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” value=”X” onclick=”parentNode.remove()” style=”font-family:Tahoma; 

font-size:1.0em color:#999; border:1px solid #999; height:21px; width:21px; font-

weight:normal; background:#fff text-align:center; cursor: pointer;float:right; margin-

right:60px;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 375, kolumna 3; do linii 375, kolumna 32 
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</ul>↩form method=”post” action=””>↩in 

Atrybut align  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 415, kolumna 1; do linii 415, kolumna 33 

bsp;</p>↩↩<table align=”center” border=”0”>↩tbo 

Atrybut border  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. Od linii 415, kolumna 1; do linii 415, kolumna 33 

bsp;</p>↩↩<table align=”center” border=”0”>↩tbo 

Skrypt nie jest w odpowiednim formacie. 

Od linii 532, kolumna 7; do linii 532, kolumna 15 

l’}↩</script> 

Powielony identyfikator ID  social. 

Od linii 619, kolumna 1; do linii 619, kolumna 16 

ht:6px;”>↩<ul id=”social”>↩<li 

Element br nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ul w tym kontekście. Od 

linii 621, kolumna 165; do linii 621, kolumna 169 

r</a></li><br/>↩<li 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 77 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 79 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 408 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

Linia 532 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 
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Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

<iframe ng-non-bindable=”” hspace=”0” marginheight=”0” marginwidth=”0” 

scrolling=”no” style=”position:absolute;top:-10000px;width:450px;margin:0px;border-

style:none” tabindex=”0” vspace=”0” id=”I0_1559732680236” name=”I0_1559732680236” 

src=”https://apis.google.com/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&amp;size=medium&amp;ann

otation=none&amp;hl=pl&amp 

origin=http%3A%2F%2Fwielkopolska.policja.gov.pl&amp;url=http%3A%2F%2Fwielkopo

lska. policja.gov.pl%2Fwlk%2Fpolicja-wielkopolska%2Fjednostki-

policji%2F176790%2CJednostki-

mapa.html&amp;gsrc=3p&amp;ic=1&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps- 

-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.pl.A--

nX65dfFs.O%2Fam%3DwQE%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCNQSYftOWuiZ73DgLba88j

xT4RF4g%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open

%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&amp;i

d=I0_1559732680236&amp;_gfid=I0_1559732680236&amp;parent=http%3A%2F%2Fwiel

kopolska.policja.gov.pl&amp;pfname=&amp;rpctoken=12233000” data-

gapiattached=”true” width=”100%” frameborder=”0”> 

Linia 573 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w linii:  

618 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html 

<ul id=”social”> 

Linia 615 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input type=”text” value=”X” onclick=”parentNode.remove()” style=”font-family:Tahoma; 

font-size:1.0em color:#999; border:1px solid #999; height:21px; width:21px; font-

weight:normal; background:#fff text-align:center; cursor: pointer;float:right; margin-

right:60px;”> 
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Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista numerowana 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma 

prawidłowo skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie 

może być prezentowany użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają 

również widocznych opisów i większych elementów docelowych, które można klikać w 

formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest widoczny, użyj <label> 

element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma widocznej 

etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu 

formularza lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie 

są wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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277. Wielkopolski Kurator Oświaty 

Adres strony głównej: http://ko.poznan.pl/ 

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/ 

http://ko.poznan.pl/zalatwianie_spraw/sprawy-kuratorium/ 

http://ko.poznan.pl/nadzor/plan_nadzoru/ 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym 

kontekście. Od linii 558, kolumna 10; do linii 560, kolumna 8 

↩/tfoot>↩↩tbody>↩tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 77, kolumna 12; do linii 77, kolumna 68 

<a href=”http://ko.poznan.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie jest 

potrzebny. 

Od linii 83, kolumna 8; do linii 83, kolumna 64 
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„>↩a href=”http://ko.poznan.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 85 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 88 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

Linia 397 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”nivo-main-image” src=”http://ko.poznan.pl/wp-content/ 

uploads/2019/06/dsc_0074-780x420.jpg” style=”display: inline;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym 

kontekście. Od linii 526, kolumna 10; do linii 528, kolumna 8 

↩/tfoot>↩↩tbody>↩tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 77, kolumna 12; do linii 77, kolumna 68 

Linia 403 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”nivo-main-image” src=”http://ko.poznan.pl/wp-content/ 

uploads/2019/06/dsc_0074-780x420.jpg” style=”display: inline;”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 
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Atrybut width  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 212, kolumna 9; do linii 212, kolumna 70 

>↩table border=”1” width=”600” cellspacing=”0” cellpadding=”0”>↩<tbod 

Atrybut cellspacing  jest przestarzały. . Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 212, kolumna 9; do linii 212, kolumna 70 

>↩table border=”1” width=”600” cellspacing=”0” cellpadding=”0”>↩<tbod 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym 

kontekście. Od linii 633, kolumna 10; do linii 635, kolumna 8 

↩/tfoot>↩↩tbody>↩tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 77, kolumna 12; do linii 77, kolumna 68 

<a href=”http://ko.poznan.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut itemprop nie jest 

potrzebny. 

Od linii 83, kolumna 8; do linii 83, kolumna 65 

„>↩a href=”http://ko.poznan.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 85 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 88 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 207 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  
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[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F91.html  

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html 

<table width=”600” cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”1”> 

Linia 510 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”nivo-main-image” src=”http://ko.poznan.pl/wp-content/ 

uploads/2019/06/dsc_0074-780x420.jpg” style=”display: inline;”> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://ko.poznan.pl/wp-content/themes/kuratorium/style.min. 

css?ver=4.8.9 

Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 



 

1329 
 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 
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programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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278. NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki 

 Adres strony głównej:    http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/start/      

podstrona I: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/start/ 

podstrona II: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/10105/ 

podstrona III: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13643/ 

podstrona IV: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/6780/ 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 175, kolumny 8; do linii 175, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Zbłąkany tag 

końcowy div. 

Od linii 289, kolumny 3; do linii 289, kolumny 8 

</div>↩ ↩ </div>↩ ↩ </s 
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 410 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. Jest to 

konieczne, ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać treści według 

nagłówków. .Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-

blocks.html  

<h2> 

Linia 486 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html  

<h2 style=”font-size: 24px”> 

Linia 491 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe dostępne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację i 

rozróżnienie między tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana przez 

„Arialabelledby” > „Aria-Label” > Caption > „tytuł” > „. Jeśli dwie tabele zawierają te same 

informacje, następnie Ponumeruj je w dostępnej nazwie. Zobacz więcej: 

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

Understanding/info-and-relationships.html  

<table> 

Linia 493 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html  

<span class=”icon nfz_ico_ikonki-osobne-10” style=”color: #FFC000; fontsize:42px; 

margin-right: 10px;”> 

Linia 493 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Użycie jednostek bezwzględnych zamiast względnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 
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odczytywanie. Zobacz więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text. 

html  

<span class=”icon nfz_ico_ikonki-osobne-11” style=”color: #FFC000; fontsize:42px; 

margin-right: 10px;”> 

Linia 551 [WCAG2 1.3.1 (A)] Skojarz znaczniki <label> z formantami formularza za 

pomocą atrybutu „for”: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut niedozwolony dla elementu a w tym miejscu. 

Od linii 175, kolumny 8; do linii 175, kolumny 157 

„>↩ <a data-tooltip=”” class=”hight_contrast has-tip contrast-black-yellow” for=”black-

yellow” href=”/?contrast=black-yellow” title=”Wersja czarno-zółta”>↩ Zbłąkany tag 

końcowy div. 

Od linii 289, kolumny 3; do linii 289, kolumny 8 

</div>↩ ↩ </div>↩ ↩ </s 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 228 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znacznik <a> lub <area> bez „href” nie może odbierać 

fokusu klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Zobacz więcej: 

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

WCAG21/#keyboard  

<a title=”drukuj” onclick=”javascript: window.print();” class=”print”> 

Linia 259 [WCAG2 1.3.1 (A)] Skojarz znaczniki <label> z formantami formularza za 

pomocą atrybutu „for”: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Zobacz więcej: 

https://www.w3.org/ 

TR/WCAG20-TECHS/F68.html  
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<label> 

\ 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 

Linia 1 

.ui-datepicker-cover  Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none 

Linia 1 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 
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.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-

volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols 

.mejs-prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: body#progression-player-preview ul#prog-page-

navigation li a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-

player-preview ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

2.2 PODSTRONA II 
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2.2.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 
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.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-

volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols 

.mejs-prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: body#progression-player-preview ul#prog-page-

navigation li a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-

player-preview ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

2.3 PODSTRONA III 

2.3.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 

Linia 1: 
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.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 
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.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-

volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-nexttrack:hover, .progression-skin .mejscontrols 

.mejs-prevtrack:hover, .progression-skin .mejs-controls .mejs-showplaylist:hover, 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: body#progression-player-preview ul#prog-page-

navigation li a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

body#progression-player-preview ul#prog-page-navigation li a:hover, body#progression-

player-preview ul#prog-page-navigation li.current-menu-item a  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

2.4 PODSTRONA IV 

2.4.1 Arkusz CSS: http://nfz-poznan.pl/nfz__1429189166_q4Y.css 

Linia 1: 

.ui-datepicker-cover  

Błąd parsowania mask() Linia 1: 

.tos-uibg  
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Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.tos-slide.tos-html > div *  

Błąd parsowania none Linia 1: 

.mejs-container.progression-skin .mejs-controls  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-playpause-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-loaded  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-current  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-time-rail .mejs-time-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-mute button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

total  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejs-horizontalvolume-

current  



 

1341 
 

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom 

Linia 1: 

body .progression-skin .mejs-controls .mejs-horizontal-volume-slider .mejshorizontal-

volume-handle  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-fullscreen-button:hover  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

.progression-skin .mejs-controls .mejs-hide-playlist  

Niepoprawny numer : background-image Pierwszy argument dla linear-gradient powinien 

brzmieć to bottom, a nie bottom Linia 1: 

 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

3.1.2 Błędy 

Nagłówek nie zawiera żadnej zawartości. Niektórzy użytkownicy, szczególnie Użytkownicy 

klawiatury i czytnika ekranu, często poruszają się po elementach nagłówkowych. Pusty 

nagłówek nie będzie prezentować żadnych informacji i może wprowadzać zamęt. Należy się 

upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają zawartość informacyjną. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. 

Zwiększ kontrast między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst 

(większy niż 18 punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak 

mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznych WCAG 2.0: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 



 

1343 
 

279. Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny 

Adres strony głównej:    \ https://wsse-poznan.pl       

https://wsse-poznan.pl 

https://wsse-poznan.pl/promocja-zdrowia 

https://wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy 

https://wsse-poznan.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 



 

1346 
 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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280. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

 Adres strony głównej:       https://www.poznan.uw.gov.pl   

 

podstrona I: https://www.poznan.uw.gov.pl 

podstrona II: https://www.poznan.uw.gov.pl/wojewoda 

podstrona III: https://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacjipozarzadowych 

podstrona IV: https://www.poznan.uw.gov.pl/adresy-i-godziny-urzedowania 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible HTTP powinien posiadać wartość IE=edge, was 

IE=edge,chrome=1. 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 22, kolumna 84; 

do linii 22, kolumna 93 

und-color:!important;backg 
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Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 23, kolumna 77; 

do linii 23, kolumna 86 

und-color:!important;backg 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 126 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”/wojewoda” title=”” class=”sf-depth-1 menuparent”> 

Linia 554 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez 

tagu <label> powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do 

formantów etykiet, gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na 

przykład, jeśli nie ma tekstu na ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub 

gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”button” id=”cboxPrevious”> 

.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible HTTP powinien posiadać wartość IE=edge, was 

IE=edge,chrome=1. 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 24, kolumna 84; 

do linii 24, kolumna 93 

und-color:!important;backg 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 25, kolumna 77; 

do linii 25, kolumna 86 

und-color:!important;backg 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 26, kolumna 77; 

do linii 26, kolumna 86 

und-color:!important;backg 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. 

Od linii 27, kolumna 77; do linii 27, kolumna 86 

und-color:!important;backg 
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Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 28, kolumna 77; 

do linii 28, kolumna 86 

und-color:!important;backg 

Warning: The article role is unnecessary for element article. 

Od linii 169, kolumna 45; do linii 169, kolumna 175 

<article about=”/wojewoda” typeof=”sioc:Item foaf:Document” role=”article” class=”node 

node--strona node--full node--strona--full”>↩     

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 128 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”/wojewoda” title=”” class=”sf-depth-1 menuparent active”> 

Linia 380 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez 

tagu <label> powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do 

formantów etykiet, gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na 

przykład, jeśli nie ma tekstu na ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub 

gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<button type=”button” id=”cboxPrevious”> 

.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible HTTP powinien posiadać wartość IE=edge, was 

IE=edge,chrome=1. 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 23, kolumna 84; 

do linii 23, kolumna 93 

und-color:!important;backg 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 24, kolumna 77; 

do linii 24, kolumna 86 

und-color:!important;backg 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 25, kolumna 77; 

do linii 25, kolumna 86 



 

1352 
 

und-color:!important;backg 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. Od linii 26, kolumna 77; 

do linii 26, kolumna 86 

und-color:!important;backg 

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS background-color. 

Od linii 27, kolumna 77; do linii 27, kolumna 86 

und-color:!important;backg 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 127 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”/wojewoda” title=”” class=”sf-depth-1 menuparent”> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/advagg_css/ 

css__UZogRBae2IM_hTcdOH3o2vfsF0mhzJnboPOuaQE4eJ8__9117Tbkq6cQkEPBG

HAGt3 flvBNRDFu6yumbBHLP1HnI__-aX7P-

oDS9V62O9JA2de2e73H3Fku9IkL1WcxujOzq0.css 

Linia 16 

.flickity-enabled.is-draggable 

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje 

Linia 21 

.views-table td.download img 

Niepoprawny numer : max-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 24 

.shortcuts-icons img 

Niepoprawny numer : max-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 25 
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.on-demand__list li a   

100% nie jest wartością box-shadow 

Arkusz CSS: https://www.poznan.uw.gov.pl 

Linia 0 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15302 

Niepoprawny numer 

Linia 1 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15279 

Niepoprawny numer Linia 2 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15294 

Niepoprawny numer Linia 3 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15282 

Niepoprawny numer Linia 4 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15239 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css__YYGvSEIHIMcrbirLUlXv5kAaXipXRhUkEpcZGUm-

Yrk__IPyQlg0KNY3PwZb6VYg8U i2OZuo9AHkBKTdhQRMlO1M__-aX7P-

oDS9V62O9JA2de2e73H3Fku9IkL1WcxujOzq0.css 

Linia 16 

.flickity-enabled.is-draggable 

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje 

Linia 21 

.views-table td.download img 

Niepoprawny numer : max-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 24 

.shortcuts-icons img 

Niepoprawny numer : max-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

Linia 25 

.on-demand__list li a   
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100% nie jest wartością box-shadow 

Arkusz CSS: https://www.poznan.uw.gov.pl/wojewoda 

Linia 0 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15302 Niepoprawny numer Linia 1 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15279 

Niepoprawny numer 

Linia 2 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15294 

Niepoprawny numer Linia 3 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15282 

Niepoprawny numer Linia 4 

.view-wydarzenia-slideshow .view-content #main-photo-15239 

Niepoprawny numer 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 

Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 
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W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie 

dostarcza tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia 

użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który 

prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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281. Wielkopolski Inspektor Farmaceutyczny 

Adres strony głównej: http://wif.poznan.ibip.pl/public/         

http://wif.poznan.ibip.pl/public/ 

http://wif.poznan.ibip.pl/public/?id=27639 

http://wif.poznan.ibip.pl/public/?id=27641 

http://wif.poznan.ibip.pl/public/?id=205166 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 



 

1361 
 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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282. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 

Adres strony głównej:    podstrona I: http://ko-gorzow.edu.pl/      

podstrona I: http://ko-gorzow.edu.pl/ 

podstrona II: http://ko-gorzow.edu.pl/kontakt/ 

podstrona III: http://ko-gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/pomocuczniom-i-

stypendia/ 

podstrona IV: http://ko-gorzow.edu.pl/struktura-organizacyjna-kuratorium/ 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Wartość atrybutu podana poza cudzysłowami. 

w linii 171, kolumna 150 

y/dane-osobowe/”>Dane osobowe  

Cudzysłów nie jest dozwolony w atrybucie href w tagu a. Od linii 171, kolumna 96; do linii 

171, kolumna 151 

rzednia”><a href=http://ko-gorzow.edu.pl/category/dane-osobowe/”>Dane o 



 

1364 
 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście. Od 

linii 1010, kolumna 10; do linii 1012, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 180, kolumna 12; do linii 180, kolumna 72 

<a href=”http://ko-gorzow.edu.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>↩ Atrybut itemprop nie jest 

potrzebny. 

Od linii 186, kolumna 8; do linii 186, kolumna 68 

„>↩<a href=”http://ko-gorzow.edu.pl/” rel=”home” itemprop=”url”>↩ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 196 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 199 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Wartość atrybutu podana poza cudzysłowami. 

w linii 177, kolumna 150 

y/dane-osobowe/”>Dane osobowe  

Cudzysłów nie jest dozwolony w atrybucie href w tagu a. Od linii 177, kolumna 96; do linii 

177, kolumna 151 

rzednia”><a href=http://ko-gorzow.edu.pl/category/dane-osobowe/”>Dane o 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście. Od 

linii 576, kolumna 10; do linii 578, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 202 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 205 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 
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<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I Arkusz CSS: http://ko-gorzow.edu.pl/wp-

content/themes/kuratorium/style. 

min.css?ver=4.9.10 

Linia 1 

.col-8 

Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: min.css?ver=4.9.10 

Linia 1 

.col-8 

Błąd parsowania 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych 

Podpis tabeli 

Komórka nagłówka kolumny 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Lista nienumerowana/punktowana 

Element <header> 

Element <nav> 
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Wyszukiwarka 

Element <main> 

Element <footer> 

Element <aside> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Brak błędów kontrastu. 

PODSTRONA II 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 



 

1367 
 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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283. Lubuski Inspektor Farmaceutyczny 

Adres strony głównej:         https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/ 

https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/ 

https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/dane-adresowe/dane-teleadresowe.html 

https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/sitemap/index 

https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/ 

 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible musi posiadać wartość IE=edge, was chrome=1. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 
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<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Brak otwierającego tagu p , 

choć występuje zamykający. Od linii 132, kolumna 1; do linii 132, kolumna 4 

e.↩</div>↩</p>↩</d 

Element h3 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 204, kolumna 13; do linii 204, kolumna 16 

<h3>Tożsam 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 211, kolumna 13; do linii 211, kolumna 15 

<p>Pani / 

Element h3 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 212, kolumna 13; do linii 212, kolumna 16 

<h3>Odbior 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 213, kolumna 13; do linii 213, kolumna 15 

<p>Pani/P 

Element h3 nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 214, kolumna 13; do linii 214, kolumna 16 

<h3>Okres  

Od linii 215, kolumna 13; do linii 215, kolumna 15 

<p>Dane b 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 221, kolumna 13; do linii 221, kolumna 15 

<p>Podani 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 222, kolumna 31; do 

linii 222, kolumna 34 r /><br /></p>  

Od linii 222, kolumna 31; do linii 222, kolumna 34 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 68 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 
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Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza. tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.  

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a id=”Fontsize_16” href=”javascript:void(0)”> 

Linia 111 [WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza 

przy użyciu atrybutu ‚for ‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<label> 

[WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label> 

.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Nagłówek X-UA-Compatible musi posiadać wartość IE=edge, was chrome=1. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Atrybut alt nie jest dozwolony 

w tagu a w tym miejscu. 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od 

linii 143, kolumna 1; do linii 143, kolumna 18 rong></p>↩<p align=”center”>↩&nbs 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 143, kolumna 1; do linii 143, kolumna 18 rong></p>↩<p align=”center”>↩&nbs 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od 

linii 145, kolumna 1; do linii 145, kolumna 18 

nbsp;</p>↩<p align=”center”>↩<spa Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej 

definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 145, kolumna 1; do linii 145, 

kolumna 18 
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nbsp;</p>↩<p align=”center”>↩<spa Element p nie jest dozwolony jako element potomny w 

tagu span w tym kontekście.  

Od linii 151, kolumna 1; do linii 151, kolumna 18 

rong></p>↩<p align=”center”>↩<spa Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej 

definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. Od linii 151, kolumna 1; do linii 151, 

kolumna 18 

rong></p>↩<p align=”center”>↩<spa Element p nie jest dozwolony jako element potomny 

w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 153, kolumna 1; do linii 153, kolumna 18 span></p>↩<p align=”center”>↩<a h 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 153, kolumna 1; do linii 153, kolumna 18 span></p>↩<p align=”center”>↩<a h 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/style.css 

Linia 3   .css3   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1097  div#widok_oferta, div#widok_art   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1287  .galeria_art .miniatury .ramka_red   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1333  .szukaj_art input[type=”submit”]   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1662    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class :nth-childeven 



 

1372 
 

Linia 1662  .ultra_cpv p   

Błąd parsowania nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  .ultra_cpv button.add   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1980  div.progressbar:after   

Niepoprawny numer : position próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go 

Linia 1981  div.progressbar:after  próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. 

Należy dodać go 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/admin.css 

Linia 31  body.admin div#content   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1409  div.t_links a   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1694  .f_upload   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1942  table#poll_crosstable tr:first-child th   

Błąd parsowania !important; 

Linia 1943    

Błąd parsowania [: 10px; padding-top: 10px; text-align: left !important; } 

table#poll_crosstable tr:first-child th:last-child] 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/jquery-ui-1.8.11. 

custom.css 

Linia 558  .ui-datepicker-cover   

Błąd parsowania mask() 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/other.css?v1.1.4 

Linia 413  #gdprCenter   

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go 

Linia 413  #gdprCenter   

Błąd parsowania  
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Linia 436  #gdprCoverMessage.flashCoverMessage   

Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 10px auto auto 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/style.css 

Linia 3   .css3   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1097  div#widok_oferta, div#widok_art   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1287  .galeria_art .miniatury .ramka_red   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1333  .szukaj_art input[type=”submit”]   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1662    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class :nth-childeven 

Linia 1662  .ultra_cpv p   

Błąd parsowania nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  .ultra_cpv button.add   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1980  div.progressbar:after   

Niepoprawny numer : position próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go 

Linia 1981  div.progressbar:after   

próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/admin.css 

Linia 31  body.admin div#content   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 
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Linia 1409  div.t_links a   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1694  .f_upload   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1942  table#poll_crosstable tr:first-child th   

Błąd parsowania !important; 

Linia 1943    

Błąd parsowania [: 10px; padding-top: 10px; text-align: left !important; } 

table#poll_crosstable tr:first-child th:last-child] 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/jquery-ui-1.8.11. 

custom.css 

Linia 558  .ui-datepicker-cover   

Błąd parsowania mask() 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/other.css?v1.1.4 

Linia 413  #gdprCenter   

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go 

Linia 413  #gdprCenter   

Błąd parsowania  

Linia 436  #gdprCoverMessage.flashCoverMessage   

Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 10px auto auto 

.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/style.css 

Linia 3   .css3   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1097  div#widok_oferta, div#widok_art   
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Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1287  .galeria_art .miniatury .ramka_red   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1333  .szukaj_art input[type=”submit”]   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1662    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class :nth-childeven 

Linia 1662  .ultra_cpv p   

Błąd parsowania nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  .ultra_cpv button.add   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1980  div.progressbar:after   

Niepoprawny numer : position próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go 

Linia 1981  div.progressbar:after   

próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/admin.css 

Linia 31  body.admin div#content   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1409  div.t_links a   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1694  .f_upload   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1942  table#poll_crosstable tr:first-child th   

Błąd parsowania !important; 

Linia 1943    

Błąd parsowania [: 10px; padding-top: 10px; text-align: left !important; } 

table#poll_crosstable tr:first-child th:last-child] 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/jquery-ui-1.8.11. 

custom.css 
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Linia 558  .ui-datepicker-cover   

Błąd parsowania mask() 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/other.css?v1.1.4 

Linia 413  #gdprCenter   

Niepoprawny numer : margin próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go 

Linia 413  #gdprCenter   

Błąd parsowania  

Linia 436  #gdprCoverMessage.flashCoverMessage   

Niepoprawny numer : padding auto nie jest wartością padding : 10px auto auto 

2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/style.css 

Linia 3   .css3   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 610  #glowna .opis a.zbip   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 825  #box_login:hover div#login_hover, #box_login   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1097  div#widok_oferta, div#widok_art   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1287  .galeria_art .miniatury .ramka_red   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1333  .szukaj_art input[type=”submit”]   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1662    

Nieznany pseudo-element lub pseudo-class :nth-childeven 

Linia 1662  .ultra_cpv p   

Błąd parsowania nth-childeven) { background-color: #fff } 

Linia 1701  .ultra_cpv button.add   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 
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Linia 1980  div.progressbar:after   

Niepoprawny numer : position próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy 

dodać go 

Linia 1981  div.progressbar:after   

próba znalezienia średnika przed nazwą właściwości. Należy dodać go 

Arkusz CSS: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/css/admin.css 

Linia 31  body.admin div#content   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

Linia 1409  div.t_links a   

Właściwość behavior nie istnieje : url(/css/PIE.php) 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 



 

1378 
 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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284. Pomorski Inspektor Farmaceutyczny 

Adres strony głównej: http://wiif.nowybip.pl/         

http://wiif.nowybip.pl/ 

http://wiif.nowybip.pl/aktualnosci 

http://wiif.nowybip.pl/praca 

http://wiif.nowybip.pl/struktura-organizacyjna 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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285. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

 Adres strony głównej: http://www.bip.wif.katowice.pl/          

podstrona I: http://www.bip.wif.katowice.pl/ 

podstrona II: http://www.bip.wif.katowice.pl/index.php?id=327,0,0 

podstrona III: http://www.bip.wif.katowice.pl/index.php?id=255,0,0 

podstrona IV: http://www.bip.wif.katowice.pl/index.php?id=322,0,0 

 

 Czas realizacji badania: 19.08.2019 – 22.11.2019 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak deklaracji <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 6 

<html>↩↩↩↩↩< 

Dekalracja <!DOCTYPE html> w niewłaściwym miejscu.. Od linii 1, kolumna 7; do linii 

6, kolumna 15 

<html>↩↩↩↩↩<!DOCTYPE html>↩<html 
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Tag początkowy html w niewłaściwym miejscu.. Od linii 6, kolumna 16; do linii 7, 

kolumna 16 

TYPE html>↩<html lang=”pl”>↩↩<hea 

Niepoprawna wartość szablony/basic_bootstrap/shortcut icon atrybutu rel w tagu link. 

Od linii 41, kolumna 1; do linii 41, kolumna 72 

/script>↩↩<link href=”favicon.ico” rel=”szablony/basic_bootstrap/shortcut icon” />↩<link 

Niepoprawna wartość szablony/basic_bootstrap/bookmark icon atrybutu rel w tagu 

link. Od linii 42, kolumna 1; do linii 42, kolumna 72 

icon” />↩<link href=”favicon.ico” rel=”szablony/basic_bootstrap/bookmark icon” 

/>↩↩↩↩↩< 

Podwójny cudzysłów przy wartości atrybutu. w linii 58, kolumna 5 

↩<body>↩↩↩↩<a „tabindex=”-1”> 

Atrybut „tabindex nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. Od linii 58, kolumna 2; 

do linii 58, kolumna 19 

body>↩↩↩↩<a „tabindex=”-1”></a>↩Attributes for element a: 

Powielona klasa (‚class’). w linii 124, kolumna 63 

-justify” class=”hamb”>&nbsp;< 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 286, kolumna 7; do 

linii 286, kolumna 10 

sp;↩<hr /></p>↩↩<p>4 

Tag początkowy head w niewłaściwym miejscu. Od linii 380, kolumna 1; do linii 380, 

kolumna 6 

/html>↩↩↩↩<head>↩<scr 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 83 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html  

<form name=”szukajf” action=”index.php” method=”post”> 

Linia 84 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz też w linii: 99 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 
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<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input title=”szukaj ...” type=”text” name=”szukaj” value=”szukaj ...” 

onblur=”if(this.value==’’) this.value=’szukaj ...’;” onfocus=”if(this.value==’szukaj ...’) 

this.value=’’;” /> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak deklaracji <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 6 

<html>↩↩↩<!D 

Dekalracja <!DOCTYPE html> w niewłaściwym miejscu.. 

Od linii 1, kolumna 7; do linii 4, kolumna 15 

<html>↩↩↩<!DOCTYPE html>↩<html 

Tag początkowy html w niewłaściwym miejscu.. 

Od linii 4, kolumna 16; do linii 5, kolumna 16 

TYPE html>↩<html lang=”pl”>↩↩<hea 

Niepoprawna wartość szablony/basic_bootstrap/shortcut icon atrybutu rel w tagu link. 

Od linii 39, kolumna 1; do linii 39, kolumna 72 

/script>↩↩<link href=”favicon.ico” rel=”szablony/basic_bootstrap/shortcut icon” />↩<link 

Niepoprawna wartość szablony/basic_bootstrap/bookmark icon atrybutu rel w tagu 

link. Od linii 40, kolumna 1; do linii 40, kolumna 72 

icon” />↩<link href=”favicon.ico” rel=”szablony/basic_bootstrap/bookmark icon” 

/>↩↩↩↩↩< 

Podwójny cudzysłów przy wartości atrybutu. w linii 56, kolumna 5 

↩<body>↩↩↩↩<a „tabindex=”-1”> 

Atrybut „tabindex nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. 

Od linii 56, kolumna 2; do linii 56, kolumna 19 

body>↩↩↩↩<a „tabindex=”-1”></a>↩Attributes for element a: 

Powielona klasa (‚class’). w linii 122, kolumna 63 

-justify” class=”ham 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 233, kolumna 108; do linii 233, kolumna 158 

(1).docx”><img src=”http://wif.katowice.pl/images/doc.png” />&nbsp; 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Linia 234 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html  

<img src=”http://wif.katowice.pl/images/doc.png” /> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak deklaracji <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 6 

<html>↩↩↩<!D 

Dekalracja <!DOCTYPE html> w niewłaściwym miejscu.. 

Od linii 1, kolumna 7; do linii 4, kolumna 15 

<html>↩↩↩<!DOCTYPE html>↩<html 

Tag początkowy html w niewłaściwym miejscu.. 

Od linii 4, kolumna 16; do linii 5, kolumna 16 

TYPE html>↩<html lang=”pl”>↩↩<hea 

Niepoprawna wartość szablony/basic_bootstrap/shortcut icon atrybutu rel w tagu link. 

Od linii 39, kolumna 1; do linii 39, kolumna 72 

/script>↩↩<link href=”favicon.ico” rel=”szablony/basic_bootstrap/shortcut icon” />↩<link 

Niepoprawna wartość szablony/basic_bootstrap/bookmark icon atrybutu rel w tagu 

link. Od linii 40, kolumna 1; do linii 40, kolumna 72 

icon” />↩<link href=”favicon.ico” rel=”szablony/basic_bootstrap/bookmark icon” 

/>↩↩↩↩↩< 
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Podwójny cudzysłów przy wartości atrybutu. w linii 56, kolumna 5 

↩<body>↩↩↩↩<a „tabindex=”-1”> 

Atrybut „tabindex nie jest dozwolony w tagu a w tym miejscu. 

Od linii 56, kolumna 2; do linii 56, kolumna 19 

body>↩↩↩↩<a „tabindex=”-1”></a>↩Attributes for element a: 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 81 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html  

<form name=”szukajf” action=”index.php” method=”post”> 

Linia 82 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz też w linii: 97 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<input title=”szukaj ...” type=”text” name=”szukaj” value=”szukaj ...” 

onblur=”if(this.value==’’) this.value=’szukaj ...’;” onfocus=”if(this.value==’szukaj ...’) 

this.value=’’;” /> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.bip.wif.katowice.pl/szablony/basic_bootstrap/css/ style.css 

Linia 20  .fl 

Niepoprawny numer : float light nie jest wartością float : light 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: style.css 

Linia 20  .fl 

Niepoprawny numer : float light nie jest wartością float : light 

2.3 PODSTRONA III 
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Arkusz CSS: style.css 

Linia 20  .fl 

Niepoprawny numer : float light nie jest wartością float : light 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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286. Kujawsko-Pomorski Inspektor Inspekcji Handlowej 

Adres strony głównej:  http://www.wiih.com.pl/        

http://www.wiih.com.pl/ 

https://www.wiih.com.pl/index.php/aktualnosci 

https://www.wiih.com.pl/index.php/struktura-organizacyjna 

https://www.wiih.com.pl/index.php/zakres-dzialania 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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287. Pomorski Inspektor Inspekcji Handlowej 

Adres strony głównej:  http://ihgd.pl/        

http://ihgd.pl/ 

http://ihgd.pl/?page_id=21 

http://ihgd.pl/?page_id=19 

http://ihgd.pl/?page_id=17 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Znak | (kreska pionowa) jest niedozwolony. 

Od linii 40, kolumna 1; do linii 40, kolumna 173 

=’all’ />↩<link rel=’stylesheet’ id=’mh-healthmag-fonts-css’  href=’https:// 

fonts.googleapis.com/css?family=Josefin+Sans:400,700|Muli:400,400i,700,700i’ 

type=’text/css’ media=’all’ />↩<scri  
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Błąd parsowania w CSS (background). w linii 123, kolumna 16 

background:;↩color:  

Błąd parsowania w obrębie atrybutu CSS (color). w linii 124, kolumna 12 

d:;↩color: ;↩border: 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 369, kolumna 133; do linii 369, kolumna 140 l-widget”><center><a hre 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 369, kolumna 278; do linii 369, kolumna 355 

et=_blank><img src=”http://ihgd.home.pl/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/ 

epuap.jpg”></a></ 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 370, kolumna 129; do linii 370, kolumna 136 l-widget”><center><a hre 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 370, kolumna 181; do linii 370, kolumna 262 

et=_blank><img src=”http://ihgd.home.pl/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/ bip-

logo2.jpg”></a></ 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 371, kolumna 129; do linii 371, kolumna 136 l-widget”><center><a hre 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 371, kolumna 184; do linii 371, kolumna 264 

et=_blank><img src=”http://ihgd.home.pl/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/ 

obywatel.jpg”></a></ 

Błąd parsowania w obrębie stylów CSS. 

Od linii 497, kolumna 14; do linii 500, kolumna 1 

}↩↩↩↩</styl 

Niepoprawna sekwencja b3. w linii 527, kolumna 9 

Niepoprawna sekwencja 9c. 

w linii 533, kolumna 12 

Atrybut to nie jest dozwolony w tagu button w tym miejscu. 
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Od linii 540, kolumna 13; do linii 541, kolumna 73 

<button id=”sogo_a2” data-size=”1.2” type=”button”↩class=”btn btn-default” Press to 

increase font size”>A</but 

Atrybut increase nie jest dozwolony w tagu button w tym miejscu. 

Od linii 540, kolumna 13; do linii 541, kolumna 73 

<button id=”sogo_a2” data-size=”1.2” type=”button”↩class=”btn btn-default” Press to 

increase font size”>A</but 

Atrybut font nie jest dozwolony w tagu button w tym miejscu. 

Od linii 540, kolumna 13; do linii 541, kolumna 73 

<button id=”sogo_a2” data-size=”1.2” type=”button”↩class=”btn btn-default” Press to 

increase font size”>A</but 

Atrybut size” nie jest dozwolony w tagu button w tym miejscu. 

Od linii 540, kolumna 13; do linii 541, kolumna 73 

<button id=”sogo_a2” data-size=”1.2” type=”button”↩class=”btn btn-default” Press to 

increase font size”>A</but 

Brak otwierającego cudzysłowa w deklaracji wartości atrybutu ‚name’. 

w linii 543, kolumna 72 

rease font size”>A</button> 

Atrybut press nie jest dozwolony w tagu button w tym miejscu. 

Od linii 542, kolumna 13; do linii 543, kolumna 73 

<button id=”sogo_a3” data-size=”1.5” type=”button”↩class=”btn btn-default” Press to 

increase font size”>A</but 

Atrybut to nie jest dozwolony w tagu button w tym miejscu. 

Od linii 542, kolumna 13; do linii 543, kolumna 73 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 369 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”.  

Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html  
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<img src=”http://ihgd.home.pl/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/epuap.jpg”> 

Linia 537 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej 

etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego 

samego tekstu wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/label-in-name.html  and 

https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/  

<button id=”sogo_a1” data-size=”1” type=”button” class=”btn btn-default „ aria-

label=”Press to increase font size”> 

Linia 539 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

See matching tag on line: 541 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button id=”sogo_a2” data-size=”1.2” type=”button” class=”btn btn-default”  

Press to increase font size”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://ihgd.pl/wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/ 

style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Arkusz CSS: http://ihgd.pl/wordpress/wp-content/plugins/sogoaccessibility/public/css/sogo-

accessibility-public.css?ver=1.0.5 

Linia 329 body.sogo_a1 #open_sogoacc *  

Niepoprawny numer : font-size auto nie jest wartością font-size : auto 

Arkusz CSS: http://ihgd.pl/ 

Linia 18  #catapult-cookie-bar .x_close span  

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania  
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Linia 21  button#catapultCookie  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania : 

Linia 22  button#catapultCookie  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania  

Linia 31  

Błąd parsowania 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

style.min.css?ver=5.1.1 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Arkusz CSS: http://ihgd.pl/wordpress/wp-content/plugins/sogoaccessibility/public/css/sogo-

accessibility-public.css?ver=1.0.5 

Linia 329 body.sogo_a1 #open_sogoacc *  

Niepoprawny numer : font-size auto nie jest wartością font-size : auto 

Arkusz CSS: http://ihgd.pl/?page_id=21 

Linia 18  #catapult-cookie-bar .x_close span  

Niepoprawny numer : background-color Błąd parsowania  

Linia 21  button#catapultCookie  

Niepoprawny numer : background Błąd parsowania : 

Linia 22  button#catapultCookie  

Niepoprawny numer : color Błąd parsowania  

Linia 31    

Błąd parsowania 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS:  

style.min.css?ver=5.1.1 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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288. Kujawsko-Pomorski Inspektor Jakości Handlowej 

Adres strony głównej: http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/         

http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/ 

http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/?cid=7 

http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/?cid=9 

http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/?cid=60 

 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 
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Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 
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x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  



 

1407 
 

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 
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niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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289. Pomorski Inspektor Jakości Handlowej 

Adres strony głównej: http://www.wijhars.gdansk.pl/          

http://www.wijhars.gdansk.pl/ 

http://www.wijhars.gdansk.pl/kontakt.html 

http://www.wijhars.gdansk.pl/o%20IJHARS.html 

http://www.wijhars.gdansk.pl/dla_przedsiebiorcow.html 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 39; do linii 2, kolumna 121 

=”utf-8”?>↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”  
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„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Element td 

występujący tuż po tagu body w elemencie table. Od linii 21, kolumna 10; do linii 22, 

kolumna 5 

↩<table >↩<td>&nbsp; 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 22, kolumna 30; do linii 22, kolumna 83 bsp;&nbsp;<img src=”images/logo_I.gif” 

border=”0” width=’150’ /></td> Początkowy tag ‚br’ poza komórkami tabeli. 

Od linii 24, kolumna 212; do linii 24, kolumna 217 span></td><br /></tabl 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 22 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html  

<img src=”images/logo_I.gif” border=”0” width=’150’ /> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Instrukcje języka XML nie są wspierane przez język HTML w linii 1, kolumna 2 

<?xml version=”1 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 39; do linii 2, kolumna 121 

=”utf-8”?>↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”  

„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 20, kolumna 1; do linii 20, kolumna 18 

=”top”>↩↩↩<p align=”center”>↩<font 

Atrybut name nie jest dozwolony w tagu font w tym miejscu. Od linii 21, kolumna 1; do 

linii 21, kolumna 44 

„center”>↩<font size=”5” color=”#996600” name=”arial”>↩<br>< 
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Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 21, kolumna 1; do linii 21, kolumna 44 

„center”>↩<font size=”5” color=”#996600” name=”arial”>↩<br>< Niezamknięte elementy 

przed zamykającym tagiem ‚p’. Od linii 23, kolumna 1; do linii 23, kolumna 20 

↩<br><br>↩<div class=”header”>↩<p al Niezamknięty element font. 

Od linii 21, kolumna 1; do linii 21, kolumna 44 

„center”>↩<font size=”5” color=”#996600” name=”arial”>↩<br>< Atrybut name nie jest 

dozwolony w tagu font w tym miejscu. 

w linii 23, kolumna 21 

=”header”>↩<p ali 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

w linii 23, kolumna 21 

=”header”>↩<p ali 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu font w tym kontekście.  

Od linii 24, kolumna 1; do linii 24, kolumna 18 

„header”>↩<p align=’center’><b>KON 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 24, kolumna 1; do linii 24, kolumna 18 

„header”>↩<p align=’center’><b>KON 

Występuje zamykający element p w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 26, kolumna 1; do linii 26, kolumna 4 

↩<br><br>↩</p>↩<hr / 

Niezamknięty element b. 

Od linii 24, kolumna 19; do linii 24, kolumna 21 

=’center’><b>KONTAK 

Element hr nie jest dozwolony jako element potomny w tagu b w tym kontekście.  

Od linii 27, kolumna 1; do linii 27, kolumna 6 

<br>↩</p>↩<hr />↩<p al 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu b w tym kontekście.  

Od linii 28, kolumna 1; do linii 28, kolumna 18 
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p>↩<hr />↩<p align=”center”>↩<font 

Niezamknięty element div. 

Od linii 31, kolumna 1; do linii 31, kolumna 20 

al”>↩<br>↩<div class=”header”>↩<p al Niezamknięty element div. 

Od linii 23, kolumna 1; do linii 23, kolumna 20 

↩<br><br>↩<div class=”header”>↩<p al Niezamknięty element div. 

Od linii 17, kolumna 1; do linii 17, kolumna 31 

d>↩<body>↩<div class=”external” id=”top”>↩↩↩<p 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 21 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html  

<font size=”5” color=”#996600” name=”arial”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.wijhars.gdansk.pl/css/wooden_wonders.css 

Linia 14  .header, .main  

Niepoprawny numer : float float nie jest wartością float : float 

Linia 15  .header, .main  

Niepoprawny numer : clear clear nie jest wartością clear : clear 

Linia 46  .header .logo  

wider nie jest wartością font-stretch : wider 

Linia 281 .sidebar_spacer  

Niepoprawny numer : width Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. 

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 225 

Arkusz CSS: http://www.wijhars.gdansk.pl/ 

Linia 109  
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Niepoprawny numer : font-size Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. 

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 50 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

Linia 14  .header, .main  

Niepoprawny numer : float float nie jest wartością float : float 

Linia 15  .header, .main  

Niepoprawny numer : clear clear nie jest wartością clear : clear 

Linia 46  .header .logo  

wider nie jest wartością font-stretch : wider 

Linia 281 .sidebar_spacer  

Niepoprawny numer : width Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. 

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 : 225 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Lista nienumerowana/punktowana 

3.1.2 Błędy 

Tekst alternatywny obrazu nie jest obecny. Każdy obraz musi mieć atrybut Alt. Bez tekstu 

alternatywnego zawartość obrazu nie będzie dostępna dla użytkowników czytnika ekranu 

lub gdy obraz jest niedostępny. Należy dodać atrybut Alt do obrazu. Wartość atrybutu 

powinna dokładnie i zwięźle przedstawić zawartość i funkcję obrazu. Jeśli zawartość obrazu 

jest przekazywana w kontekście lub otoczeniu obrazu, lub jeśli obraz nie przekazuje 

zawartość lub funkcji, należy podać puste/null alternatywny tekst (Alt = „”). 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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290. Pomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Adres strony głównej https://bip.gda.winb.gov.pl/ 

https://bip.gda.winb.gov.pl/ 

https://bip.gda.winb.gov.pl/206.html 

https://bip.gda.winb.gov.pl/316.html 

https://bip.gda.winb.gov.pl/374.html   

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

W dokumencie należy użyć zapisu kodowania ‚utf-8’, zapis ‚utf8’ jest niepoprawny. 

Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 86, kolumna 16; do linii 87, kolumna 39 a href=””><a title=”Strona 

główna”↩href=”http://bip.gda.winb.gov.pl”><img a Instrukcje języka XML nie są 

wspierane przez język HTML w linii 158, kolumna 9 

↩<?xml version=”1 
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Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 211, kolumna 8; do linii 211, kolumna 26 

↩↩↩<div align=”right”><p sty 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 211, kolumna 218; do linii 211, kolumna 236 

</p></div><div align=”right”><p sty 

Atrybut downloaded nie jest dozwolony w tagu tbody w tym miejscu. Od linii 237, 

kolumna 18; do linii 238, kolumna 56 

</thead>↩<tbody id=”docHistoryTable” downloaded=”false”>↩ 

Element z atrybutem ‚role=tab’ musi być umieszczony w elemencie z atrybutem 

‚role=tablist’. 

Od linii 218, kolumna 7; do linii 218, kolumna 60 t”>↩<div class=”panel-heading” 

role=”tab” id=”headingTwo”> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 112 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html  

<form action=”search.html” method=”get” style=”display: inline”> 

Linia 113 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] User interface controls should have a 

label or an accessible name: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html  

<input name=”word” type=”text” placeholder=”Szukaj ...” id=”wyszukiwarka”> 

Linia 114 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”kontrast1” class=”default” title=”Domyślny”> 
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Linia 116 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”font2” class=”fontMedium” title=”Czcionka średnia”> 

Linia 117 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”font3” class=”fontBig” title=”Czcionka duża”> 

Linia 130 [WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza 

przy użyciu atrybutu ‚for ‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

<label class=”tree-toggler nav-header”> 

Linia 130 [WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza 

przy użyciu atrybutu ‚for ‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html  

label class=”tree-toggler nav-header”> 

Linia 130 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html  

<a style=”color: #333” href=”229.html”> 

Linia 230 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  
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[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F91.html  

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

W dokumencie należy użyć zapisu kodowania ‚utf-8’, zapis ‚utf8’ jest niepoprawny. 

Tag początkowy a został już otwarty. 

Od linii 86, kolumna 16; do linii 87, kolumna 39 a href=””><a title=”Strona 

główna”↩href=”http://bip.gda.winb.gov.pl”><img a Instrukcje języka XML nie są 

wspierane przez język HTML w linii 158, kolumna 9 

↩<?xml version=”1 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 112 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html  

<form action=”search.html” method=”get” style=”display: inline”> 

Linia 114 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”kontrast1” class=”default” title=”Domyślny”> 

Linia 115 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”kontrast2” class=”contrast” title=”Kontrast czarno-biały”> 
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Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Tabela danych 

Komórka nagłówka tabeli 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

3.1.2 Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma 

prawidłowo skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie 

może być prezentowany użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają 

również widocznych opisów i większych elementów docelowych, które można klikać w 

formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest widoczny, użyj <label> 

element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma widocznej 

etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu 

formularza lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie są 

wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  

 

 



 

1423 
 

291. Kujawsko-Pomorski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

Adres strony głównej: http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/          

http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/ 

http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/index.php?id=4 

http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/index.php?id=118 

http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/index.php?id=6 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 3, kolumna 121 

↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Niepoprawna wartość 

bookmark icon atrybutu rel w tagu link. Od linii 10, kolumna 1; do linii 10, kolumna 85 

icon” />↩<link href=”http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/smod.ico” 

rel=”bookmark icon” />↩<titl 
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Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 83, kolumna 1; do linii 83, kolumna 8 

/>↩<br />↩<center><a hre 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 84, kolumna 1; do linii 84, kolumna 6 

l” /></a>↩</div>↩<div  

Niezamknięty element center. 

Od linii 83, kolumna 1; do linii 83, kolumna 8 

/>↩<br />↩<center><a hre 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 36 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html  

<form name=”szukaj” action=”index.php” method=”post”> 

Linia 37 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html  

<input type=”text” name=”szukaj” value=”szukaj ...” onblur=”if(this.value==’’) 

this.value=’szukaj ...’;” onfocus=”if(this.value==’szukaj ...’) this.value=’’;”> 

Linia 83 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h1> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 3, kolumna 121 



 

1425 
 

↩↩<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/D-TD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Niepoprawna wartość 

bookmark icon atrybutu rel w tagu link. Od linii 10, kolumna 1; do linii 10, kolumna 85 

icon” />↩<link href=”http://www.bip.wingk.bydgoszcz.uw.gov.pl/smod.ico” 

rel=”bookmark icon” />↩<titl 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 86, kolumna 1; do linii 86, kolumna 8 

/>↩<br />↩<center><a hre 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 87, kolumna 1; do linii 87, kolumna 6 

l” /></a>↩</div>↩<div  

Niezamknięty element center. 

Od linii 86, kolumna 1; do linii 86, kolumna 8 

/>↩<br />↩<center><a hre 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. 

Od linii 104, kolumna 1; do linii 104, kolumna 6 

</select>↩</div>↩<div Niezamknięty element form. 

Od linii 94, kolumna 1; do linii 94, kolumna 58 

d=”lata”>↩<form method=”post” action=”index.php?id=4” name=”strona”>Pokaż  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 36 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html  

<form name=”szukaj” action=”index.php” method=”post”> 

Linia 37 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html  

<input type=”text” name=”szukaj” value=”szukaj ...” onblur=”if(this.value==’’) 

this.value=’szukaj ...’;” onfocus=”if(this.value==’szukaj ...’) this.value=’’;”> 

Linia 91 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 
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Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html  

<form method=”post” action=”index.php?id=4” name=”strona”> 

Linia 93 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

[WCAG2 3.2.2 (A)] Automatically submitting forms prevents keyboard operation: 

Using ‚onchange’ to automatically submit forms prevents keyboard operation by 

unexpectedly changing the context. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F36.html  

<select name=”rok” onchange=”strona.submit();”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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292. Pomorski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

 Adres strony głównej:          

http://www.gdansk.uw.gov.pl/wingik 

http://www.gdansk.uw.gov.pl/wingik/154-aktualnosci-wigik 

http://www.gdansk.uw.gov.pl/wingik/155-dane-teleadresowe 

http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy 

 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 
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Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 
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x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  
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Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 
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niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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293. Kujawsko-Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska 

Adres strony głównej: http://www.wios.bydgoszcz.pl/          

http://www.wios.bydgoszcz.pl/ 

http://www.wios.bydgoszcz.pl/kontakt-41 

http://www.wios.bydgoszcz.pl/laboratorium 

http://www.wios.bydgoszcz.pl/do-pobrania 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak deklaracji <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 16 

<html lang=”pl”>↩< 

Dokument nie może zawierać dwóch elementów ‚meta’ z atrybutami ‚content-type’ i 

‚charset’. 

Od linii 7, kolumna 2; do linii 7, kolumna 70 
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.pl/” />↩<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩<met 

‚Media projection’ to przestarzały atrybut 

Od linii 19, kolumna 2; do linii 19, kolumna 142 

/css” />↩<link href=”http://www.wios.bydgoszcz.pl/templates/wios3/css/bootstrap.min.css” 

rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”screen,projection” />↩<lin 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  115 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

Linia  175 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”searchword” id=”mod-search-searchword” maxlength=”200” 

class=”inputbox search-query” type=”text” size=”20” value=”Szukaj...” onblur=”if 

(this.value==’’) this.value=’Szukaj...’;” onfocus=”if (this.value==’Szukaj...’) 

this.value=’’;”> 

Linia  175 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez 

tagu <label> powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do 

formantów etykiet, gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na 

przykład, jeśli nie ma tekstu na ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub 

gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68. 

html 

<button class=”button btn btn-primary” onclick=”this.form.searchword.focus();”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak deklaracji <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 16 

<html lang=”pl”>↩< 
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Dokument nie może zawierać dwóch elementów ‚meta’ z atrybutami ‚content-type’ i 

‚charset’. 

Od linii 7, kolumna 2; do linii 7, kolumna 70 

t-41” />↩<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=utf-8” />↩<met 

‚Media projection’ to przestarzały atrybut 

Od linii 18, kolumna 2; do linii 18, kolumna 142 

/css” />↩<link href=”http://www.wios.bydgoszcz.pl/templates/wios3/css/bootstrap.min.css” 

rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”screen,projection” />↩<lin 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od 

linii 280, kolumna 3; do linii 280, kolumna 5 

eBody”>↩<p><stron 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od 

linii 281, kolumna 1; do linii 281, kolumna 3 

rgi 2</p>↩<p><stron 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od 

linii 282, kolumna 1; do linii 282, kolumna 3 

rong></p>↩<p>e-mail 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście.  

Od linii 311, kolumna 1; do linii 311, kolumna 3 

ript></p>↩<p>Możliw 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu span w tym kontekście. Od 

linii 312, kolumna 1; do linii 312, kolumna 3 

fony:</p>↩<p><span  

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 2 
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Lista nienumerowana/punktowana 

ARIA 

ARIA tabindex 

Błędy 

Formant formularza nie ma odpowiedniej etykiety. Jeśli formant formularza nie ma 

prawidłowo skojarzonej etykiety tekstowej, funkcja lub cel tego formantu formularza nie 

może być prezentowany użytkownikom czytnika ekranu. Etykiety formularzy dostarczają 

również widocznych opisów i większych elementów docelowych, które można klikać w 

formantach formularzy. Jeśli tekst etykiety formantu formularza jest widoczny, użyj <label> 

element, aby skojarzyć go z jego odpowiednich kontroli formularza. Jeśli nie ma widocznej 

etykiety, należy podać skojarzoną etykietę, dodać opisowy atrybut title do formantu 

formularza lub odwoływać się do etykiety za pomocą funkcji Aria-labelledby. Etykiety nie 

są wymagane dla formantów obrazów, przesyłania, resetowania, przycisków ani ukrytych. 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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294. Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska 

Adres strony głównej:  https://www.gdansk.wios.gov.pl/         

https://www.gdansk.wios.gov.pl/ 

https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios.html 

https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci.html 

https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/struktura-organizacyjna.html 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone uycie znaku ‚backslash’. 

Od linii 571, kolumna 147; do linii 571, kolumna 343 

fon.html”><img class=”sih595” 

src=”https://www.gdansk.wios.gov.pl/images\baners\telefon-alarmowy\tel-alarm.png” 

border=”0” alt=”Całodobowy telefon alarmowy” title=”Całodobowy telefon alarmowy” 

width=”200” /></a></  
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Niedozwolone użycie spacji. 

Od linii 577, kolumna 33; do linii 577, kolumna 95 

:center;’><a target=”_blank” href=”/images/files/wi/Instalacje IPPC.pdf”><img c Element 

style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu body w tym kontekście. Od linii 

625, kolumna 1; do linii 625, kolumna 7 

script>  ↩<style>#sbox- 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 643, kolumna 82; do 

linii 643, kolumna 85 

anych</h2></p>↩<p st 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 659, kolumna 56; do 

linii 659, kolumna 59 

anych</h2></p>↩<p st 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 666, kolumna 1; do linii 666, kolumna 6 

p><span>↩↩</div></div> 

Niezamknięty element span. 

Od linii 664, kolumna 4; do linii 664, kolumna 9 

n></p>↩<p><span>↩↩</di 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 676, kolumna 79; do 

linii 676, kolumna 82 

h2></span></p>↩<p st 

Zbłąkany tag zamykający span. 

Od linii 713, kolumna 73; do linii 713, kolumna 79 

owych</h2></span></p>↩< 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 225 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 229 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html  

<a class=”bt-title” target=”_parent” title=”Ćwiczenia w Dębogórzu” href=”/wios/ 

aktualnosci/68-2019-rok/856-cwiczenia-w-debogorzu.html”> 
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Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.gdansk.wios.gov.pl/templates/wios_v2/css/ template.css 

Linia 277 body  

Właściwość font-color nie istnieje : #cc2a19 

Linia 2646 dl.stats-module dd  

Niepoprawny numer : margin-left Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 0 0 0 

10em 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: template.css 

Linia 277 body  

Właściwość font-color nie istnieje : #cc2a19 

Linia 2646 dl.stats-module dd  

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: template.css 

Linia 277 body  

Właściwość font-color nie istnieje : #cc2a19 

Linia 2646 dl.stats-module dd  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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295. Kujawsko-Pomorski Inspektor Transportu Drogowego 

Adres strony głównej: http://www.witd.bydgoszcz.pl/         

http://www.witd.bydgoszcz.pl/ 

http://www.witd.bydgoszcz.pl/AKTUALNOSCI.html 

http://www.witd.bydgoszcz.pl/INFORMACJE/INFORMACJE-7.html 

http://www.witd.bydgoszcz.pl/KONTAKT-3.html 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 
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jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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296. Pomorski Inspektor Transportu Drogowego 

Adres strony głównej: http://witd.gdansk.pl         

http://witd.gdansk.pl/ 

http://witd.gdansk.pl/index.php/wiadomosci 

http://witd.gdansk.pl/index.php/praktyczne-informacje/wazne-telefony 

http://witd.gdansk.pl/index.php/o-witd/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 62, kolumna 195; do linii 62, kolumna 241 kt/epuap”><img 

src=”/images/logo_epuap.png” width=”75” /></a></ 

Od linii 92, kolumna 396; do linii 92, kolumna 427 tro-left”><img 

src=”/images/zakaz12t.png”></img> Zbłąkany tag zamykający img. 
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Od linii 92, kolumna 428; do linii 92, kolumna 433 z12t.png”></img></div> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 62 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”/images/logo_epuap.png” width=”75” /> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 74, kolumna 195; do linii 74, kolumna 241 kt/epuap”><img 

src=”/images/logo_epuap.png” width=”75” /></a></ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 106, kolumna 315; do linii 106, kolumna 346 tro-left”><img 

src=”/images/zakaz12t.png”></img> Zbłąkany tag zamykający img. 

Od linii 106, kolumna 347; do linii 106, kolumna 352 z12t.png”></img></div> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 60, kolumna 195; do linii 60, kolumna 241 kt/epuap”><img 

src=”/images/logo_epuap.png” width=”75” /></a></ 

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 92, kolumna 126; do linii 92, kolumna 175 

-article”><table border=”0” cellspacing=”5” cellpadding=”5”>↩<tbod 

Atrybut cellpadding w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 92, kolumna 126; do linii 92, kolumna 175 
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-article”><table border=”0” cellspacing=”5” cellpadding=”5”>↩<tbod 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 92, kolumna 126; do linii 92, kolumna 175 

-article”><table border=”0” cellspacing=”5” cellpadding=”5”>↩<tbod 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 94, kolumna 5; do linii 95, kolumna 29 

body>↩<tr>↩<td valign=”top” width=”165”>↩<p><s 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 94, kolumna 5; do linii 95, kolumna 29 

body>↩<tr>↩<td valign=”top” width=”165”>↩<p><s 

Atrybut valign w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 98, kolumna 6; do linii 99, kolumna 29 

</p>↩</td>↩<td valign=”top” width=”165”>↩<p><s 

Atrybut width w tagu td jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 98, kolumna 6; do linii 99, kolumna 29 

</p>↩</td>↩<td valign=”top” width=”165”>↩<p><s 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut focus_anim_enabled nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 123, kolumna 10; do linii 123, kolumna 288 

↩<p><div render_type=”0”  class=”creativecontactform_wrapper   creative_form_ module 

creative_form_1 ccf_…d=”0” error_anim_enabled=”0” scrollbar_popup_style=”dark-thin”  

scrollbar_content_style=”dark-thin”>↩ 

Atrybut error_anim_enabled nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 123, kolumna 10; do linii 123, kolumna 288 
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↩<p><div render_type=”0”  class=”creativecontactform_wrapper   creative_form_ module 

creative_form_1 ccf_…d=”0” error_anim_enabled=”0” scrollbar_popup_style=”dark-thin”  

scrollbar_content_style=”dark-thin”>↩ 

Atrybut scrollbar_popup_style nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. 

Od linii 123, kolumna 10; do linii 123, kolumna 288 

↩<p><div render_type=”0”  class=”creativecontactform_wrapper   creative_form_ module 

creative_form_1 ccf_…d=”0” error_anim_enabled=”0” scrollbar_popup_style=”dark-thin”  

scrollbar_content_style=”dark-thin”>↩ 

Atrybut static_button_offset nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. Od linii 125, 

kolumna 5; do linii 125, kolumna 220 

in”>↩↩<div class=”v4_data” popup_button_text=”Contact Us” static_button_position=”0” 

static_button_offset=…mation_type=”0” next_button_text=”Next Page” 

prev_button_text=”Prev Page” form_id=”1” form_w=”100%”></div> Atrybut 

appear_animation_type nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. Od linii 125, 

kolumna 5; do linii 125, kolumna 220 

in”>↩↩<div class=”v4_data” popup_button_text=”Contact Us” static_button_position=”0” 

static_button_offset=…mation_type=”0” next_button_text=”Next Page” 

prev_button_text=”Prev Page” form_id=”1” form_w=”100%”></div> 

Atrybut next_button_text nie jest dozwolony w tagu div w tym miejscu. Od linii 125, 

kolumna 5; do linii 125, kolumna 220 

in”>↩↩<div class=”v4_data” popup_button_text=”Contact Us” static_button_position=”0” 

static_button_offset=…mation_type=”0” next_button_text=”Next Page” 

prev_button_text=”Prev Page” form_id=”1” form_w=”100%”></div> 

Identyfikator (ID) nie może być pusty. 

Od linii 135, kolumna 98; do linii 135, kolumna 227 

apper_0 „><div id=””  class=”creativecontactform_field_box 

creative_hidden_animation_block_state1 creative_timing_1 creative_timing_name  „><div  

Atrybut normal_effect_class nie jest dozwolony w tagu label w tym miejscu. Od linii 

135, kolumna 278; do linii 135, kolumna 411 

ox_inner”><label normal_effect_class=”” hover_effect_class=”” error_effect_ class=”” 

class=”creativecontactform_field_name „ for=”name_10000_1” ><span Atrybut 

hover_effect_class nie jest dozwolony w tagu label w tym miejscu. Od linii 135, kolumna 

278; do linii 135, kolumna 411 

ox_inner”><label normal_effect_class=”” hover_effect_class=”” error_effect_ class=”” 

class=”creativecontactform_field_name „ for=”name_10000_1” ><span Atrybut 

error_effect_class nie jest dozwolony w tagu label w tym miejscu. Od linii 135, kolumna 

278; do linii 135, kolumna 411 
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ox_inner”><label normal_effect_class=”” hover_effect_class=”” error_effect_ class=”” 

class=”creativecontactform_field_name „ for=”name_10000_1” ><span Atrybut pre_value 

nie jest dozwolony w tagu input w tym miejscu. 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 

Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html 

Linia 135 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F77.html 

<div id=”” class=”creativecontactform_field_box creative_hidden_animation_block_ state1 

creative_timing_1 creative_timing_name „> 

Linia 135 [WCAG2 1.3.1 (A)] Odwołanie do brakującego lub nieprawidłowego 

atrybutu ‚ID’: 

Należy podawać odwołania do innych części tego samego dokumentu, aby zapewnić 

prawidłową interpretację danej podstrony przez przeglądarki. Niektóre atrybuty, takie jak 

„for” mogą odwoływać się tylko do niektórych elementów w tym samym <form>, inne 

mogą odwoływać się tylko do elementów w tej samej tabeli. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<label normal_effect_class=”” hover_effect_class=”” error_effect_class=”” 

class=”creativecontactform_field_name” for=”checkbox_10000_6”> 

Linia 135 [WCAG2 1.3.1 (A)] Należy powiązać tagi <label> z formantami formularza 

przy użyciu atrybutu ‚for ‚: 

Należy prawidłowo skojarzyć etykiety z ich kontrolkami. Więcej informacji na https://www. 

w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<label uniq_index=”10000_6_243” class=”twoglux_label „> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://witd.gdansk.pl/templates/szablon_witd_2013v9/css/ template.css 

Linia 41  .witd-button  
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Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 46  .witd-button  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 47  .witd-button  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 455 .witd-nav  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 460 .witd-nav  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 461 .witd-nav  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 621 ul.witd-hmenu > li > a.active  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 626 ul.witd-hmenu > li > a.active  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 627 ul.witd-hmenu > li > a.active  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 645 ul.witd-hmenu > li > a:hover, .desktop ul.witd-hmenu > li:hover > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’ Linia 650 ul.witd-hmenu > li > a:hover, .desktop ul.witd-hmenu > li:hover > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’ Linia 651 ul.witd-hmenu > li > a:hover, .desktop ul.witd-hmenu > li:hover > a  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 1611 .witd-button.active, .witd-button.active:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  
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Linia 1616 .witd-button.active, .witd-button.active:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 1617 .witd-button.active, .witd-button.active:hover Pierwszym argument ‚linear-

gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 1631 .witd-button.hover, .witd-button:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 1636 .witd-button.hover, .witd-button:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 1637 .witd-button.hover, .witd-button:hover Pierwszym argument ‚linear-gradient’ 

powinno być ‚to top’  

Linia 1732 form.witd-search input[type=”submit”], input.witd-search-button, a.witd-search-

button Wartości negatywne -1px są niedozwolone : 0 -1px -1px 0 

Linia 2000 .witd-pager  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’ Linia 2005 .witd-pager  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 2006 .witd-pager  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 2027 .witd-pager > *  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 2032 .witd-pager > *  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 2033 .witd-pager > *  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 2055 .witd-pager .active  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  
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Linia 2060 .witd-pager .active  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 2061 .witd-pager .active  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 2071 .witd-pager .more  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 2076 .witd-pager .more  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 2077 .witd-pager .more  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 2090 .witd-pager a:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’ Linia 2095 .witd-pager a:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to 

top’  

Linia 2096 .witd-pager a:hover  

Pierwszym argument ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’  

Linia 3112 dl.stats-module dd  

Niepoprawny numer : margin-left Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 0 0 0 

10em 3338  

Błąd parsowania /* { margin: 0; padding: 0; filter: grayscale(100%); -moz-filter: 

grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ } 

Linia 3339 *  

Błąd parsowania */ /* End Additional CSS Styles */ 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 
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14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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297. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie 

 Adres strony głównej:  http://www.wiw.lublin.pl/         

podstrona I: http://www.wiw.lublin.pl/ 

podstrona II: http://www.wiw.lublin.pl/?m=1&ms= 

podstrona III: http://www.wiw.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=116&m=24&ms= 

podstrona IV: http://www.wiw.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=67&m=17&ms= 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 
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Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu 

meta, należy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 76 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-

1250” />↩<titl 

Powielony identyfikator ID  header-right-top. 

Od linii 41, kolumna 11; do linii 41, kolumna 63 

<a id=”header-right-top” href=”bip/” target=”_blank”><img s 

W atrybucie width oczekiwana jest wartość liczbowa w cudzysłowach. 

Od linii 41, kolumna 64; do linii 41, kolumna 159 

=”_blank”><img style=”margin-bottom:10px” align=”middle” width=25px src=”images/ 

logo-bip.png” alt=”Bip” /></a>↩ 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 41, kolumna 64; do linii 41, kolumna 159 

=”_blank”><img style=”margin-bottom:10px” align=”middle” width=25px src=”images/ 

logo-bip.png” alt=”Bip” /></a>↩ 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 73, kolumna 44; do linii 73, kolumna 114 

38&ms=”><img src=”images/grypa_ptakow.png” border=”0” width=”220” 

Height=”100”></ a>↩< 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 75, kolumna 46; do linii 75, kolumna 96 

&ms=61”><img src=”obrazy/asfil.png” border=”0” width=”220”></a>↩< 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 77, kolumna 46; do linii 77, kolumna 107 

&ms=45”><img src=”images/asf.png” border=”0” width=”220” Height=”100”></a>↩↩ 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 85, kolumna 43; do linii 85, kolumna 59 
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44&ms=” ><font color=blue>Ochrona 

Wartość atrybutu podana poza cudzysłowami. 

w linii 87, kolumna 58 

font size =\\\”10\\\” color=#e 

Wartość atrybutu podana poza cudzysłowami. 

w linii 103, kolumna 58 

font size =\\\”10\\\” color=#e 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. Od linii 

148, kolumna 7; do linii 148, kolumna 43 

t”>↩<form name=”” action=”” method=”get”>↩ 

Atrybut align w tagu input jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 150, kolumna 38; do linii 150, kolumna 136 

przycisk”><input type=”image” src=”images/button-search.png” align=absmiddle 

alt=”Szukaj” title=” Szukaj „ /></span 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 157, kolumna 115; do linii 157, kolumna 167 

=”_blank”><img src=”images/podroze.jpg” border=”0” width=”220”></a>↩ 

Występuje zamykający element div w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 2494, kolumna 3; do linii 2494, kolumna 8 

iv><br>↩</div><!--  

Niezamknięty element center. 

Od linii 2493, kolumna 3; do linii 2493, kolumna 10 

ix” -->↩<center><div s 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 18 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także 

w linii: :  

41 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77.html 
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<div id=”header-right-top”> 

Linia 58 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w  

linii: 81 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=?> 

Linia 73 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”images/grypa_ptakow.png” border=”0” width=”220” Height=”100”> 

Linia 103 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<font size =\\\”10\\\” color=#e20000> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu 

meta, należy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 76 
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„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-

1250” />↩<titl 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Lista nienumerowana/punktowana 

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie 

dostarcza tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia 

użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który 

prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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298. Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków 

Adres strony głównej: http://www.torun.wkz.gov.pl/         

http://www.torun.wkz.gov.pl/ 

http://www.torun.wkz.gov.pl/index.php?pierwszy=&dzial=1,24 

http://www.torun.wkz.gov.pl/index.php?pierwszy=&dzial=1,40 

http://www.torun.wkz.gov.pl/index.php?pierwszy=&dzial=1,122 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Konflikt między stronami 

kodowymi iso-8859-2 i utf-8). Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” 

/>↩<titl 
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Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu 

meta, należy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” 

/>↩<titl 

Brak atrybutu ‚data’ lub ‚type’. 

Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par Atrybut classid w tagu object jest 

przestarzały. Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par  

Atrybut codebase w tagu object jest przestarzały. Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, 

kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par  

Niepoprawna deklaracja komentarza. w linii 46, kolumna 137 p></object><!--> 

<![endif]-->< Niepoprawna deklaracja komentarza. w linii 46, kolumna 141 object><!--> 

<![endif]--></obj 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 188, kolumna 5; do linii 

188, kolumna 51 

ad2”>↩<img src=”img/szukaj_na _stronie.gif” alt=”” />↩</ 

Atrybut clear w tagu br jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 198, kolumna 3; do linii 198, kolumna 20 

div>↩↩<br clear=”all” /> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 191 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html                           
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<input type=”text” name=”tekst2” class=”fl input_text”> 

Linia 210 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html             

<table style=”padding: 0px; border: medium none; margin: 0px; visibility: hidden; position: 

absolute; border-collapse: collapse; width: 0px;” cellspacing=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

Brak atrybutu ‚data’ lub ‚type’. 

Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par Atrybut classid w tagu object jest 

przestarzały. Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par Atrybut codebase w tagu object jest 

przestarzały. 

Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par Niepoprawna deklaracja komentarza. w 

linii 46, kolumna 137 p></object><!--> <![endif]-->< Niepoprawna deklaracja 

komentarza. w linii 46, kolumna 141 object><!--> <![endif]--></obj 

Atrybut clear w tagu br jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 139, kolumna 3; do linii 139, kolumna 20 

o</div>↩<br clear=”all” />↩<div 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. 

Od linii 150, kolumna 11; do linii 150, kolumna 32 

<strong><font color=”#6a4e4a”>Kujaws 
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Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 165, kolumna 1; do linii 165, kolumna 21 

/>↩<br />↩<div align=”justify”>↩Kujaw 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 176, kolumna 1; do linii 176, kolumna 21 

w↩</div>↩<div align=”justify”>↩Atrybut clear w tagu br jest przestarzały. Najlepiej 

definiować tego typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 184, kolumna 2; do linii 184, kolumna 19 

/div>↩↩<br clear=”all” />↩<div 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 205, kolumna 5; do linii 

205, kolumna 51 

ad2”>↩<img src=”img/szukaj_na _stronie.gif” alt=”” />↩</ 

Linia 227 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html             

<table style=”padding: 0px; border: medium none; margin: 0px; visibility: hidden; position: 

absolute; border-collapse: collapse; width: 0px;” cellspacing=”0”> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Konflikt między stronami 

kodowymi iso-8859-2 i utf-8). Od linii 4, kolumna 1; do linii 4, kolumna 74 

„>↩<head>↩<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” 

/>↩<titl 

Brak atrybutu ‚data’ lub ‚type’. 
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Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par Atrybut classid w tagu object jest 

przestarzały. Od linii 33, kolumna 2; do linii 33, kolumna 183 

sh_ban”>↩<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=6,0,40,0” width=”954” height=”232”>↩<par Atrybut codebase w tagu object jest 

przestarzały. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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299. Pomorski Konserwator Zabytków 

Adres strony głównej: https://www.ochronazabytkow.gda.pl/          

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/ 

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/kontakt/ 

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/konserwator-zabytkow/ 

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/akty-prawne/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html 

Atrybut profile w tagu head jest przestarzały. To declare which meta terms are used in 

the document, instead register the names as meta extensions. To trigger specific UA 

behaviors, use a link element instead. 
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Od linii 2, kolumna 57; do linii 3, kolumna 39 

g=”pl-PL”>↩<head profile=”http://gmpg.org/xfn/11”>↩<meta Niepoprawna wartość 

archives atrybutu rel w tagu link. 

Od linii 17, kolumna 1; do linii 17, kolumna 96 

c.php” />↩<link rel=’archives’ title=’Kwiecień 2019’ 

href=’https://www.ochronazabytkow.gda.pl/2019/04/’ />↩<link 

Niepoprawna wartość archives atrybutu rel w tagu link. Od linii 18, kolumna 1; do linii 

18, kolumna 94 

9/04/’ />↩<link rel=’archives’ title=’Marzec 2019’ 

href=’https://www.ochronazabytkow.gda.pl/2019/03/’ />↩<link 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 240, kolumna 196; do linii 240, kolumna 287 

a href=””><img src=”https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-

content/themes/konserwator/img/zabytek.png”></a>↩< Błąd parsowania w obrębie stylów 

CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 91 

=”tresc”>↩<div id=”naglowek” style=”background-image:url(/wp-content/ 

uploads/2014/10/header.jpg);?>”>↩<div  

Błędna konstrukcja zamykającego tagu br. 

Od linii 542, kolumna 1; do linii 542, kolumna 5 

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 566, kolumna 1; do linii 566, kolumna 384 

wrapper”>↩<iframe 

src=”//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.co

m%2Fgdanskwuoz…border=”0” style=”border:none; overflow:hidden; width:100%; 

height:290px;” allowTransparency=”true”></ifra 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 566, kolumna 1; do linii 566, kolumna 384 

wrapper”>↩<iframe 

src=”//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.co

m%2Fgdanskwuoz…border=”0” style=”border:none; overflow:hidden; width:100%; 

height:290px;” allowTransparency=”true”></ifra 
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Atrybut allowtransparency w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego 

typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 566, kolumna 1; do linii 566, kolumna 384 

wrapper”>↩<iframe 

src=”//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.co

m%2Fgdanskwuoz…border=”0” style=”border:none; overflow:hidden; width:100%; 

height:290px;” allowTransparency=”true”></ifra Atrybut ‚aria-labelledby’ musi 

wskazywać na element w tym samym dokumencie. 

Od linii 157, kolumna 1; do linii 157, kolumna 115 

</script>↩<div class=”modal fade” id=”myModal” tabindex=”-1” role=”dialog” aria-

labelledby=”myModalLabel” aria-hidden=”true”>↩<div 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 249 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html  

<img src=”https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-content/themes/konserwator/img/ 

biuletyn.png”> 

Linia 275 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html  

<select class=”menu-rozwijane form-control” onchange=”javascript:location.href  

= this.value;”> 

Linia 282 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 283 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html  

<a href=”#” style=”font-size:14px;”> 
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Linia 254 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html  

<img src=”https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-content/themes/konserwator/img/ 

zabytek.png”> 

Linia 280 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html  

<select class=”menu-rozwijane form-control” onchange=”javascript:location.href  

= this.value;”> 

Linia 372 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html  

<iframe src=”//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2Fgdanskwuoz%3Fref%3Dhl&amp;width=290&amp;height=290&amp;col

orscheme=light 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-

content/cache/wpfcminified/7bhvzmux/c77gh.css 

Linia 1  input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 

1.42857143  

\000000 

Linia 136 .nav-menu .sub-menu  
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Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#4c010e’, 

endColorstr=’#690114’,GradientType=0 ) !important; 

Linia 137 .nav-menu .sub-menu Błąd parsowania } 

Linia 741 #searchform i Błąd parsowania //top:5px 

Arkusz CSS: https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-

content/cache/wpfcminified/q7dneed1/c77gh.css 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Linia 37  .cli-plugin-main-link  

Niepoprawny numer : font-weight 550 nie jest wartością font-weight : 550 

Linia 248 

Błąd parsowania ?> 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

minified/7bhvzmux/c77gh.css 

Linia 1  input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 

1.42857143  

\000000 

Linia 136 .nav-menu .sub-menu  

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#4c010e’, 

endColorstr=’#690114’,GradientType=0 ) !important; 

Linia 137 .nav-menu .sub-menu Błąd parsowania } 

Linia 741 #searchform i Błąd parsowania //top:5px 

Arkusz CSS: https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-

content/cache/wpfcminified/q7dneed1/c77gh.css 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 
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Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Linia 37  .cli-plugin-main-link  

Niepoprawny numer : font-weight 550 nie jest wartością font-weight : 550 

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/kontakt/ 

Linia 253 

Błąd parsowania ?> 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS:  

minified/7bhvzmux/c77gh.css 

Linia 1  input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 

1.42857143  

\000000 

Linia 136 .nav-menu .sub-menu  

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#4c010e’, 

endColorstr=’#690114’,GradientType=0 ) !important; 

Linia 137 .nav-menu .sub-menu Błąd parsowania } 

Linia 741 #searchform i Błąd parsowania //top:5px 

Arkusz CSS: https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-

content/cache/wpfcminified/q7dneed1/c77gh.css 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Linia 37  .cli-plugin-main-link  

Niepoprawny numer : font-weight 550 nie jest wartością font-weight : 550 

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/konserwator-zabytkow/ 

Linia 253 

Błąd parsowania ?> 
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2.4 PODSTRONA IV 

Arkusz CSS:  

minified/7bhvzmux/c77gh.css 

Linia 1    input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 

1.42857143  

\000000 

Linia 136 .nav-menu .sub-menu  

Błąd parsowania progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#4c010e’, 

endColorstr=’#690114’,GradientType=0 ) !important; 

Linia 137 .nav-menu .sub-menu Błąd parsowania } 

Linia 741 #searchform i Błąd parsowania //top:5px 

Arkusz CSS: https://www.ochronazabytkow.gda.pl/wp-

content/cache/wpfcminified/q7dneed1/c77gh.css 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Linia 37  .cli-plugin-main-link  

Niepoprawny numer : font-weight 550 nie jest wartością font-weight : 550 

https://www.ochronazabytkow.gda.pl/akty-prawne/ 

Linia 253  

Błąd parsowania ?> 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 



 

1477 
 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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300. Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii 

Adres strony głównej:  https://www.wiw.bydgoszcz.pl/       

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/ 

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/aktualnosci 

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/przydatne-linki 

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/zhw 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 133, kolumna 17; do linii 133, kolumna 107 

<img src=”/images/slider/1.jpg” style=”margin:0 auto; max-width:673px; max-

height:332px;”/>       

Niedozwolone łamanie wiersza w atrybucie ‚href’ w tagu ‚a’. 

Od linii 286, kolumna 60; do linii 306, kolumna 12 
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/span></a><a href=”mailto:↩<script type=’text/javascript’>↩<!--↩var prefix = ‚&#109;a’ 

+ ‚i&#108;’ + ‚&#116;o’;↩var path = ‚hr’ + ‚ef’ + ‚=’;↩var addy45162 = 

‚bydg&#111;szcz.w&#105;w’ + ‚&#64;’;↩addy45162 = addy45162 + ‚wp’ + ‚&#46;’ + 

‚pl’;↩document.write(‚<a ‚ + path + ‚\’’ + prefix + ‚:’ + addy45162 + 

‚\’>’);↩document.write(addy45162);↩document.write(‚<\/ a>’);↩//-->\n </script><script 

type=’text/javascript’>↩<!--↩document.write(‚<span style=\’display: none;\’>’);↩//--

>↩</script>Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, 

konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.↩<script type=’text/javascript’>↩<!--

↩document.write(‚</’);↩document.write(‚span>’);↩//-->↩</script>”><span  

Występuje zamykający element p w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 351, kolumna 5; do linii 351, kolumna 8 

> -->↩</p>↩</d 

Niezamknięty element span. 

Od linii 346, kolumna 9; do linii 346, kolumna 37 

>↩<span id=”dd-footnote-links”>Copyri 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 119 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1 class=”dd-headline” data-left=”98.14%” style=”left: 1293.16px;”>  

Linia 132 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”/images/slider/1.jpg” style=”margin: 0px auto; max-width: 673px; max-height: 

332px; display: none;”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). 

Od linii 145, kolumna 17; do linii 145, kolumna 107 
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Niezamknięty element span. 

Od linii 251, kolumna 9; do linii 251, kolumna 37 

>↩<span id=”dd-footnote-links”>Copyri 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/ 

pascal/pascal.css 

Nie znaleziono pliku: 

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/pascal/ pascal.css 

Arkusz CSS: https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/ 

orman/orman.css 

Nie znaleziono pliku: 

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/orman/orman.css 

Arkusz CSS: https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/css/ template.css 

Linia 36  .dd-button  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być  

‚to top’ 

Linia 41  .dd-button  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być  

‚to top’ 

Linia 42  .dd-button  

Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’ 

Linia 805 ul.dd-hmenu ul li a:hover, .desktop ul.dd-hmenu ul li:hover > a  
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Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być  

‚to top’ 

Linia 810 ul.dd-hmenu ul li a:hover, .desktop ul.dd-hmenu ul li:hover > a Niepoprawny 

numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być  

‚to top’ 

Linia 811 ul.dd-hmenu ul li a:hover, .desktop ul.dd-hmenu ul li:hover > a Pierwszym 

argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’ 

Linia 1063 ul.dd-vmenu > li > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuitem.png’), linear-gradient(top, #413F46 0, #413F46 14%, 

#535058 15%, #323036 100%) no-repeat 

Linia 1068 ul.dd-vmenu > li > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuitem.png’), linear-gradient(top, #413F46 0, #413F46 14%, 

#535058 15%, #323036 100%) no-repeat 

Linia 1069 ul.dd-vmenu > li > a  

Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’, 

url(‚../images/vmenuitem. png’), linear-gradient(top, #413F46 0, #413F46 14%, #535058 

15%, #323036 100%) no-repeat 

Linia 1164 ul.dd-vmenu > li > a:hover, ul.dd-vmenu > li > a.active:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuhovereditem.png’), linear-gradient(top, #E0E1E0 0, 

#E0E1E0 14%, #F0F0F0 15%, #D1D2D1 100%) no-repeat 

Linia 1169 ul.dd-vmenu > li > a:hover, ul.dd-vmenu > li > a.active:hover  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuhovereditem.png’), linear-gradient(top, #E0E1E0 0, 

#E0E1E0 14%,  

#F0F0F0 15%, #D1D2D1 100%) no-repeat 

Linia 1170 ul.dd-vmenu > li > a:hover, ul.dd-vmenu > li > a.active:hover  

Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’, 

url(‚../images/vmenuhovereditem.png’), linear-gradient(top, #E0E1E0 0, #E0E1E0 14%, 

#F0F0F0 15%, #D1D2D1 100%) no-repeat 

Linia 1188 ul.dd-vmenu > li > a.active  
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Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuactiveitem.png’), linear-gradient(top, #696670 0, #696670 

14%, #7B7783 15%, #58555E 100%) no-repeat 

Linia 1193 ul.dd-vmenu > li > a.active  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuactiveitem.png’), linear-gradient(top, #696670 0, #696670 

14%, #7B7783 15%, #58555E 100%) no-repeat 

Linia 1194 ul.dd-vmenu > li > a.active  

Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’, 

url(‚../images/vmenuactiveitem.png’), linear-gradient(top, #696670 0, #696670 14%, 

#7B7783 15%, #58555E 100%) no-repeat 

Linia 1411 .dd-blockheader  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/blockheader.png’), linear-gradient(top, #A0A2A0 0, #8B8D8B 

50%, #7E817E 50%, #6F716F 50%, #7E817E 93%, #818381 100%) no-repeat 

Linia 1416 .dd-blockheader  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/blockheader.png’), linear-gradient(top, #A0A2A0 0, #8B8D8B 

50%, #7E817E 50%, #6F716F 50%, #7E817E 93%, #818381 100%) no-repeat 

Linia 1417 .dd-blockheader  

Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’, 

url(‚../images/blockheader. png’), linear-gradient(top, #A0A2A0 0, #8B8D8B 50%, 

#7E817E 50%, #6F716F 50%, #7E817E 93%, #818381 100%) no-repeat 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/ 

pascal/pascal.css 

Nie znaleziono pliku: 

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/pascal/ pascal.css 

Arkusz CSS: https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/ 

orman/orman.css 

Nie znaleziono pliku: 

https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/themes/orman/orman.css 

Arkusz CSS: https://www.wiw.bydgoszcz.pl/templates/dd_webname_11/css/ template.css 

Linia 36  .dd-button  
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Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być  

‚to top’ 

Linia 41  .dd-button  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być  

‚to top’ 

Linia 42  .dd-button  

Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’ 

Linia 805 ul.dd-hmenu ul li a:hover, .desktop ul.dd-hmenu ul li:hover > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być  

‚to top’ 

Linia 810 ul.dd-hmenu ul li a:hover, .desktop ul.dd-hmenu ul li:hover > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być  

‚to top’ 

Linia 811 ul.dd-hmenu ul li a:hover, .desktop ul.dd-hmenu ul li:hover > a Pierwszym 

argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno być ‚to top’ 

Linia 1063 ul.dd-vmenu > li > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuitem.png’), linear-gradient(top, #413F46 0, #413F46 14%, 

#535058 15%, #323036 100%) no-repeat 

Linia 1068 ul.dd-vmenu > li > a  

Niepoprawny numer : background Pierwszym argumentem dla ‚linear-gradient’ powinno 

być ‚to top’, url(‚../images/vmenuitem.png’), linear-gradient(top, #413F46 0, #413F46 14%, 

#535058 15%, #323036 100%) no-repeat 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Walidator WAVE nie mógł zanalizować podstrony. 

PODSTRONA II 
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Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  

 



 

1485 
 

301. Pomorski Lekarz    Weterynarii 

Adres strony głównej:  http://www.gdansk.wiw.gov.pl/        

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/ 

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/kierownictwo 

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/kontakt-sekretariat 

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-(asf) 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/kierownictwo
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/kontakt-sekretariat
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-(asf)
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Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 
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Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 
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w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 
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3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje 

zawartość obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 
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przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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302. Lubuski Państwowy Inspektor Sanitarny 

Adres strony głównej: http://wsse.gorzow.pl/          

http://wsse.gorzow.pl/ 

http://wsse.gorzow.pl/o-nas 

http://wsse.gorzow.pl/kontakt 

http://wsse.gorzow.pl/o-nas/aktualnosci 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 277, kolumna 82 png” alt=”WSSE”class=”img-

resp 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. 

Występuje zbyt wiele wartości lub nierozpoznane wartości. 

Od linii 384, kolumna 3; do linii 396, kolumna 79 

. 1 -->↩<div class=”tp-caption WSSE tp-fade tp-resizeme”↩data-x=”center” data-

hoffset=”0”↩data-y=”bottom” data=-ooffset”0”↩ddata-seeed”300”↩ddata-statt”500”↩data-
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easing=”Powet3.easeInOut”↩data-splitin=”none”↩data-splitout=”none”↩data-

elementdelay=”0.1”↩data-endelementdelay=”0.1”↩data-endspeed=”300”↩↩style=”z-index: 

5; max-width: auto; max-height: auto; white-space: nowrap;”><a hre 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. 

Od linii 539, kolumna 4; do linii 539, kolumna 26 cript>↩<style type=”text/css”>↩#rev 

Oczekiwana bezwzględna wartość liczbowa, zamiast względnej (w procentach) w 

atrybucie width. 

Od linii 802, kolumna 5; do linii 802, kolumna 389 

m” >↩<e><iftame stc=”httes://www.google.com/maes/embed?eb=!1m18!1m12!1m3!1d24 

15.5769779585457!2d15.228352115…sel!4o1475756924765” width=”100%” 

height=”450” style=”botdet: 0;” allowfullscteen=”allowfullscteen”></ifta  

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 903, kolumna 1; do linii 903, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 903, kolumna 1; do linii 903, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Linia 205 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<select id=”tinynav1” class=”tinynav tinynav1”> 

Linia 237 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 

tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H2.html 

<a href=”/”> 
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Linia 772 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html 

<iftame     stc=”httes://www.google.com/maes/embed?eb=!1m18!1m12!1m3!1d2415.576 

9779585457!2d15.228352115880117!3d52.73982547985634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024

!  

2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47071f9db35c8e67%3A0x56d7192d392234c9!2sWojew%C3

%B3dzka+Stacja+Sanitatno+-+Eeidemiologiczna!5e0!3m2!1sel!2sel!4o1475756924765” 

style=”botdet: 0;” allowfullscteen=”allowfullscteen” width=”100%” height=”450”>  

Linia 873 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. 

html 

<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C3%B3dzka-Stacja-Sanitatno-Eeidemiologiczna-w-Gotzowie-

Wlke-

1707981019513262%2F&ame;tabs=timeline&ame;width=340&ame;height=500&ame;smal

l_headet=ttue&ame;adaet_containet_width=ttue&ame;hide_cooet=false&ame;show_faceeil

e=ttue&ame;aeeId” style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

allowttanseatency=”ttue” width=”340” height=”500” ftamebotdet=”0”> 
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Linia 892 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

<iftame id=”twittet-widget-0” sctolling=”no” allowttanseatency=”ttue” 

allowfullscreen=”true” class=”twitter-timeline twitter-timeline-rendered” style=”position: 

absolute; oisibility: hidden; diselay: inline-block; width: 340ex; height: 0ex; eadding: 0ex; 

botdet: medium none; max-width: 100%; min-width:  

180ex; matgin-toe: 0ex; matgin-bottom: 0ex;” ftamebotdet=”0”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 268, kolumna 82 png” alt=”WSSE”class=”img-

resp 

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 513, kolumna 1; do linii 513, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 513, kolumna 1; do linii 513, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut allowtransparency w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego 

typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 513, kolumna 1; do linii 513, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 196 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 
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Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html 

<select id=”tinynav1” class=”tinynav tinynav1”> 

Linia 228 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 

tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ H2.html 

<a href=”/”> 

Linia 507 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. w linii 299, kolumna 82 png” alt=”WSSE”class=”img-

resp 

Atrybut scrolling w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 1098, kolumna 1; do linii 1098, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 1098, kolumna 1; do linii 1098, kolumna 427 

↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Atrybut allowtransparency w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego 

typu parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 1098, kolumna 1; do linii 1098, kolumna 427 
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↩<iftame stc=”httes://www.facebook.com/elugins/eage.ehe?htef=httes%3A%2F%2Fwww. 

facebook.com%2FWojew%C…style=”botdet:none;ooetflow:hidden” sctolling=”no” 

ftamebotdet=”0” allowTtanseatency=”ttue”></iftame>  

Linia 1072 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: 

http://wsse.gorzow.pl/media/com_uniterevolution2/assets/rsplugin/css/settings.css 

Linia 192  .rev_slider img   

0 nie jest wartością transition : none 0 

Linia 352  .tp-video-controls   

Niepoprawny numer : background-image Pierwszym argumentem linear-gradient powinno 

być to bottom, not bottom ) 

Linia 979  .tparrows.preview2 .tp-arr-titleholder   

Niepoprawny numer : visibility none nie jest wartością visibility : none 

Linia 991  .tparrows.preview2 .tp-arr-titleholder   

Niepoprawny numer : visibility none nie jest wartością visibility : none 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slick.css 

Linia 38   .slick-list.dragging   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slicktheme.css 

Linia 1     

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. @charset 

‚UTF-8’; 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/stylesheets/ jquery.mmenu.all.css 

Linia 303  .mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next)   
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Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(255 255 255 / 0.5) 

Linia 1370  .mm-menu.mm-theme-dark .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(0 0 0 / 0.1) 

Linia 1426  .mm-menu.mm-theme-white .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(0 0 0 / 0.05) 

Linia 1482  .mm-menu.mm-theme-black .mm-listview > li a:not(.mm-next)  Właściwość 

tap-highlight-color nie istnieje : rgb(255 255 255 / 0.3) 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/stylesheets/main.css 

Linia 7634  .mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next)  Właściwość tap-highlight-color 

nie istnieje : #cb190f 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/ 

Linia 396     

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto 

Linia 396    

Niepoprawny numer : max-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto 

Linia 418    

Niepoprawny numer : max-width Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto 

Linia 418    

Niepoprawny numer : max-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : auto 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slick.css 

Linia 38   .slick-list.dragging   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slicktheme.css 

Linia 1     

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. @charset 

‚UTF-8’; Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/stylesheets/ 

jquery.mmenu.all.css 

Linia 303  .mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(255 255 255 / 0.5) 

Linia 1370  .mm-menu.mm-theme-dark .mm-listview > li a:not(.mm-next)   
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Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(0 0 0 / 0.1) 

Linia 1426  .mm-menu.mm-theme-white .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(0 0 0 / 0.05) 

Linia 1482  .mm-menu.mm-theme-black .mm-listview > li a:not(.mm-next)  Właściwość 

tap-highlight-color nie istnieje : rgb(255 255 255 / 0.3) 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/stylesheets/main.css 

Linia 7634  .mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : #cb190f 

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slick.css 

Linia 38   .slick-list.dragging   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/slick/slicktheme.css 

Linia 1     

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. @charset 

‚UTF-8’; Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/assets/stylesheets/ 

jquery.mmenu.all.css 

Linia 303  .mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(255 255 255 / 0.5) 

Linia 1370  .mm-menu.mm-theme-dark .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(0 0 0 / 0.1) 

Linia 1426  .mm-menu.mm-theme-white .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : rgb(0 0 0 / 0.05) 

Linia 1482  .mm-menu.mm-theme-black .mm-listview > li a:not(.mm-next)  Właściwość 

tap-highlight-color nie istnieje : rgb(255 255 255 / 0.3) 

Arkusz CSS: http://wsse.gorzow.pl/templates/site/stylesheets/main.css 

Linia 7634  .mm-menu .mm-listview > li a:not(.mm-next)   

Właściwość tap-highlight-color nie istnieje : #cb190f 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1 

Nagłówek poziomu 2 

Nagłówek poziomu 3 

Nagłówek poziomu 4 

Lista nienumerowana/punktowana 

Ramka iframe 

Element <header> 

Element <nav> 

Element <footer> 

ARIA 

Etykieta lub opis typu ARIA 

ARIA tabindex 

3.1.2 Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i że obraz nie 

dostarcza tekst alternatywny, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia 

użytkownikowi dotyczące funkcji łącza. Należy dodać odpowiedni tekst alternatywny, który 

prezentuje zawartość obrazu i/lub funkcję łącza. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 
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wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 



 

1501 
 

303. Pomorski Inspektor Sanitarny 

Adres strony głównej:  http://www.wsse.gda.pl/         

http://www.wsse.gda.pl/ 

http://www.wsse.gda.pl/kontakt 

http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci 

http://www.wsse.gda.pl/kierownictwo 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 



 

1502 
 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 



 

1506 
 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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304. Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny 

Adres strony głównej: http://www.wsse.katowice.pl/         

podstrona I: http://www.wsse.katowice.pl/ 

podstrona II: http://www.wsse.katowice.pl/p,80,dane-teleadresowe 

podstrona III: http://www.wsse.katowice.pl/p,94,dane-teleadresowe 

podstrona IV: http://www.wsse.katowice.pl/p,86,zadania 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 80, kolumna 242; do linii 80, kolumna 357 

T=”_self”><img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/bip4.jpg” alt=”bip” 

align=”top” hspace=”5” width=”44” height=”50” /></a><a 

Atrybut hspace w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 
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Od linii 80, kolumna 242; do linii 80, kolumna 357 

T=”_self”><img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/bip4.jpg” alt=”bip” 

align=”top” hspace=”5” width=”44” height=”50” /></a><a 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 80, kolumna 427; do linii 80, kolumna 534 

T=”_self”><img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/fb.png” alt=”facebook” 

align=”top” width=”50” height=”50” /></a><a 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 80 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw. treści nie-tekstowej.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html  

<img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/logo5.jpg” alt=”logo” width=”710” 

height=”90” /> 

 Linia 182 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html  

<h3> 

 Linia 184 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Dodaj atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html  

<iframe src=’http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww. 

wsse.katowice.pl%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp

;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;height=32&amp;sho 

w_faces=false’> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 80, kolumna 242; do linii 80, kolumna 357 
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T=”_self”><img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/bip4.jpg” alt=”bip” 

align=”top” hspace=”5” width=”44” height=”50” /></a><a 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 80 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw. treści nie-tekstowej.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html  

<img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/logo5.jpg” alt=”logo” width=”710” 

height=”90” /> 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu img jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry 

w arkuszu CSS. 

Od linii 80, kolumna 242; do linii 80, kolumna 357 

T=”_self”><img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/bip4.jpg” alt=”bip” 

align=”top” hspace=”5” width=”44” height=”50” /></a><a 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 186, kolumna 1; do linii 186, kolumna 126 

rong></p>↩<table style=”width: 581px; height: 2518px; margin-right: auto; margin-left: 

auto;” border=”1” cellpadding=”1” align=”center”>↩<tbod 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 80 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw. treści nie-tekstowej.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F30. html  

<img src=”http://www.wsse.katowice.pl/container/logo5.jpg” alt=”logo” width=”710” 

height=”90” /> 

Linia 186 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 
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informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html  

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F91.html  

<table style=”width: 581px; height: 2518px; margin-right: auto; margin-left:  

auto;” border=”1” cellpadding=”1” align=”center”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  

 

 

305. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

 Adres strony głównej:    https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/      

podstrona I: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ 

podstrona II: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=36576 

podstrona III: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=38046 

podstrona IV: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2303 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 
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znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 
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Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 
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technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  
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ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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306. Wyższy Urząd Górniczy 

Adres strony głównej http://www.wug.gov.pl/ 

podstrona I: http://www.wug.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.wug.gov.pl/o_nas/prezes 

podstrona III: http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/aktualne_postepowania 

podstrona IV: http://www.wug.gov.pl/kontakt/kontakt_wug     

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Oczekiwane rozpoczęcie dokumentu to <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<!--[ 

Niepoprawna wartość Content-Style-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 17, kolumna 1; do linii 17, kolumna 59 
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e=1.0” />↩<meta http-equiv=”Content-Style-Type” content=”text/css” />↩<meta 

Niepoprawna wartość Content-Script-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. 

Od linii 18, kolumna 1; do linii 18, kolumna 67 

t/css” />↩<meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javascript” />↩<meta 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 382 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Dodaj atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html <iframe id=”DownloadWin” name=”DownloadWin” style=”display: 

none;”> 

1.2 PODSTRONA II 

Atrybut cellspacing jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 163, kolumna 16; do linii 163, kolumna 83 

nbsp;</h2><table cellspacing=”0” cellpadding=”0” class=”tabela_pobierz pliki”>↩ <ca 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 163, kolumna 16; do linii 163, kolumna 83 

nbsp;</h2><table cellspacing=”0” cellpadding=”0” class=”tabela_pobierz pliki”>↩ <ca 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 286 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Dodaj atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html <iframe id=”DownloadWin” name=”DownloadWin” style=”display: 

none;”> 

1.3 PODSTRONA III 

Linia 133 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 
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informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”tabela_ogolna” style=”width: 100%; margin-bottom: 15px;” cellspacing=”0”> 

1.4 PODSTRONA IV 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

table class=” tabela_ogolna” style=”margin-left: auto; margin-right: auto;”> 

Linia 226 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Dodaj atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację 

Linia 910 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe style=”border: 0px currentColor; margin-right: auto; margin-left: auto; display: 

block;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2 

551.218354182907!2d19.012979!3d50.250506!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s 

0x0%3A0x569748071aab7b47!2zV3nFvHN6eSBVcnrEhWQgR8Ozcm5pY3p5!5e0!3m2!1

spl!2spl! 

4v1419930171177” width=”600” height=”450” frameborder=”0”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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307. Zachodniopomorski Inspektor Farmaceutyczny 

Adres strony głównej:  http://www.bip142.lo.pl/        

http://www.bip142.lo.pl/ 

http://www.bip142.lo.pl/?cid=19 

http://www.bip142.lo.pl/?cid=23 

http://www.bip142.lo.pl/?cid=52 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 
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też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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308. Zachodniopomorski Inspektor Inspekcji Handlowej 

Adres strony głównej: https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/         

https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/ 

https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/aktualnosci 

https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/aktualnosci/dzial/25 

https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/strona/menu/10_dane_adresowe 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja c5. 

w linii 149, kolumna 81 Niepoprawna sekwencja c5. 

w linii 151, kolumna 67 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie ‚href’. 

Od linii 185, kolumna 25; do linii 185, kolumna 66 
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<a href=”WYPELNIONY_WZOR_WNIOSKU ADR.doc”><span 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak problemów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja c5. w linii 149, kolumna 81 Niepoprawna sekwencja c5. w linii 

151, kolumna 67 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie ‚href’. Od linii 185, kolumna 25; do linii 185, 

kolumna 66 

<a href=”WYPELNIONY_WZOR_WNIOSKU ADR.doc”><span 

.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna sekwencja c5. w linii 149, kolumna 81 Niepoprawna sekwencja c5. w linii 

151, kolumna 67 

Niedozwolone użycie spacji w atrybucie ‚href’. Od linii 185, kolumna 25; do linii 185, 

kolumna 66 

<a href=”WYPELNIONY_WZOR_WNIOSKU ADR.doc”><span 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak problemów. 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS 

Brak błędów. 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 
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punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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309. Zachodniopomorski Inspektor Jakości Handlowej 

Adres strony głównej: http://bip.wijhars.szczecin.pl/          

http://bip.wijhars.szczecin.pl/ 

http://bip.wijhars.szczecin.pl/strony/menu/2.dhtml 

http://bip.wijhars.szczecin.pl/strony/menu/7.dhtml 

http://bip.wijhars.szczecin.pl/strony/menu/43.dhtml 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Początkowy tag ‚a’ w niewłaściwym miejscu 

Od linii 26, kolumna 5; do linii 26, kolumna 38 body>↩<a class=”skip kontrast” 

href=”#”>Przejd 

Atrybut _fck_bookmark nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 190, 

kolumna 357; do linii 190, kolumna 402 
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306px” /><span _fck_bookmark=”1” style=”display: none”><span Atrybut 

_fck_bookmark nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 190, kolumna 

403; do linii 190, kolumna 448 ay: none”><span _fck_bookmark=”1” style=”display: 

none”>&nbsp; Atrybut _fck_bookmark nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. 

Od linii 192, kolumna 682; do linii 192, kolumna 727 bsp;&nbsp;<span 

_fck_bookmark=”1” style=”display: none”>&nbsp; Atrybut _fck_bookmark nie jest 

dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 192, kolumna 747; do linii 192, kolumna 

792 pan>&nbsp;<span _fck_bookmark=”1” style=”display: none”>&nbsp; Atrybut 

_fck_bookmark nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 192, kolumna 

812; do linii 192, kolumna 857 pan>&nbsp;<span _fck_bookmark=”1” style=”display: 

none”>&nbsp; Atrybut _fck_bookmark nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. 

Atrybut cellspacing w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 204, kolumna 1; do linii 204, kolumna 86 

pan></p>↩↩<table border=”1” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”height: 163px; 

width: 622px”>↩<tbo 

Atrybut border w tagu table jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Od linii 204, kolumna 1; do linii 204, kolumna 86 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 35 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a title=”WIJHARS Szczecin” class=”open_menu”> 

Linia 50 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a title=”Informacje” class=”open_menu”> 

Linia  183 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 
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Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h1 accesskey=”m” tabindex=”-1” id=”main”> 

Linia  202 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table style=”height: 163px; width: 100%;” class=”table table-bordered” cellspacing=”1” 

cellpadding=”1” border=”1”> 

Linia  288 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html       

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F91.html 

<table class=”table table-bordered table-striped” style=”width: 100%;”> 

.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 35 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a title=”WIJHARS Szczecin” class=”open_menu”> 
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Linia 50 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a title=”Informacje” class=”open_menu”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

Brak błędów. 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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310. Zachodniopomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Adres strony głównej:    http://bip.winb.pomorzezachodnie.pl/      

http://bip.winb.pomorzezachodnie.pl/ 

http://bip.winb.pomorzezachodnie.pl/strony/menu/2.dhtml 

http://bip.winb.pomorzezachodnie.pl/strony/menu/18.dhtml 

http://bip.winb.pomorzezachodnie.pl/strony/menu/6.dhtml 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Początkowy tag ‚a’ w niewłaściwym miejscu 

Od linii 26, kolumna 5; do linii 26, kolumna 38 body>↩<a class=”skip kontrast” 

href=”#”>Przejd 

Atrybut new nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 154, kolumna 159; 

do linii 154, kolumna 189 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>WOJEW& 



 

1535 
 

Atrybut roman nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 154, kolumna 

159; do linii 154, kolumna 189 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>WOJEW& 

Atrybut times nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 154, kolumna 159; 

do linii 154, kolumna 189 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>WOJEW& 

Atrybut new nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 156, kolumna 34; 

do linii 156, kolumna 64 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>ul. WA Atrybut 

roman nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 156, kolumna 34; do linii 

156, kolumna 64 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>ul. WA 

Atrybut times nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. 

Od linii 156, kolumna 34; do linii 156, kolumna 64 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” 

times=””>ul. WA 

Atrybut new nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 160, kolumna 75; 

do linii 160, kolumna 105 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””><span Atrybut 

roman nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 160, kolumna 75; do linii 

160, kolumna 105 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””><span  

Atrybut times nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 160, kolumna 75; 

do linii 160, kolumna 105 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””><span Atrybut 

new nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 162, kolumna 156; do linii 

162, kolumna 186 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>Dostęp Atrybut roman 

nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 162, kolumna 156; do linii 162, 

kolumna 186 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>Dostęp Atrybut times nie jest 

dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 162, kolumna 156; do linii 162, kolumna 

186 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” times=””>Dostęp Atrybut new nie jest dozwolony 

w tagu span w tym miejscu. Od linii 164, kolumna 159; do linii 164, kolumna 189 ze: 

12pt”><span new=”” roman=”” times=””>www.bi 

Atrybut roman nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. 

Od linii 164, kolumna 159; do linii 164, kolumna 189 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” 

times=””>www.bi Atrybut times nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 

164, kolumna 159; do linii 164, kolumna 189 ze: 12pt”><span new=”” roman=”” 

times=””>www.bi 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 198, kolumna 1; do linii 198, kolumna 45 

</b></p>↩↩<p align=”center” style=”text-align: center”><b><sp 

Występuje zamykający element td w ramach którego pozostały otwarte elementy. Od 

linii 249, kolumna 68; do linii 249, kolumna 72 wane pliki</td> Niezamknięty element a. 

Od linii 249, kolumna 17; do linii 249, kolumna 44 
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<td><a href=”/pliki/winb/1.zip”>Pobier  

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 35 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a title=”WINB w Szczecinie” class=”open_menu”> 

Linia 61 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a title=”Przetargi” class=”open_menu”> 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F91.html 

<table class=”table table-bordered table-striped” style=”width: 100%;”> 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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311. Zachodniopomorski Inspektor Ochrony Środowiska 

Adres strony głównej:   https://www.wios.szczecin.pl       

https://www.wios.szczecin.pl 

https://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16135.asp 

https://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16011.asp 

https://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16057.asp 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu 

meta, należy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 7, kolumna 9; do linii 7, kolumna 82 

↩<head><meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 

charset=windows1250”>↩<scri 
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Atrybut mso-ansi-language: nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 

327, kolumna 2; do linii 327, kolumna 131 

ent”><p>↩<span mso-ansi-language:=”” mso-bidi-language:=”” mso-fareast-

fontfamily:=”” mso-fareast-language:=”” mso-fareast-theme-font:=””>Zgodni Atrybut 

mso-bidi-language: nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 327, 

kolumna 2; do linii 327, kolumna 131 

ent”><p>↩<span mso-ansi-language:=”” mso-bidi-language:=”” mso-fareast-

fontfamily:=”” mso-fareast-language:=”” mso-fareast-theme-font:=””>Zgodni 

Atrybut mso-fareast-font-family: nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od 

linii 327, kolumna 2; do linii 327, kolumna 131 

ent”><p>↩<span mso-ansi-language:=”” mso-bidi-language:=”” mso-fareast-

fontfamily:=”” mso-fareast-language:=”” mso-fareast-theme-font:=””>Zgodni Atrybut 

mso-fareast-language: nie jest dozwolony w tagu span w tym miejscu. Od linii 327, 

kolumna 2; do linii 327, kolumna 131 ent”><p>↩<span mso-ansi-language:=”” mso-bidi-

language:=”” mso-fareast-fontfamily:=”” mso-fareast-language:=”” mso-fareast-theme-

font:=””>Zgodni 

Atrybut xmlns:msxsl nie jest dozwolony. 

Od linii 328, kolumna 1; do linii 328, kolumna 87 

span></p>↩<div xmlns:custom=”http://icor.pl/custom” 

xmlns:msxsl=”urn:schemasmicrosoft-com:xslt”>↩<p> 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 334, kolumna 342; do linii 334, kolumna 359 

_content”><p align=”center”>↩Nume 

Błąd w obrębie CSS. ‚hand’ nie jest wartością dla ‚cursor’. 

Od linii 365, kolumna 5; do linii 365, kolumna 153 

><tr>↩<td><img src=”img/info.gif” alt=”Informacja o wytworzeniu danych” 

style=”cursor:hand;”  

onClick=”elementShowHide(‚Info628A1B6C025145B594943F41B0F5002C’)”> <img  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  192 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: See 

matching tag on line: 193 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 
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nadmiarowego łącza.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H2.html 

<a href=”//wios.szczecin.pl” class=”header_contrast”> 

Linia  300 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut 

‚alt’ zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”/bip/img/wiosna1.jpg”> 

Linia  351 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table> 

Linia  372 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”table table-striped”> 

Linia  522 [WCAG2 3.2.2 (A)] Brak przycisku Prześlij: 
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Należy zapewnić mechanizm, który wyraźnie pozwoli wykonać czynność w formularzu, np. 

wysłać wiadomość. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H32.html <form onsubmit=”return false”> 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  

W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: https://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16156.asp 

Linia 365    

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS: https://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16135.asp 

Linia 591    

Niepoprawny numer : font-family Błąd parsowania  

Linia 593    

Niepoprawny numer : font-family Błąd parsowania  

Linia 595    

Niepoprawny numer : font-family Błąd parsowania  

Linia 1766    

Niepoprawny numer : font-family Błąd parsowania  

Linia 1766    

Niepoprawny numer : font-family Błąd parsowania  

2.3 PODSTRONA III 

Arkusz CSS: https://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16011.asp 

Linia 320    

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

Linia 320    

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość 

czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności 

analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały 

problemów z obsługą strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za 

pośrednictwem programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością 

wzroku odnośnie do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych 

przypadkach zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów 

witryny, w związku z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. 

Jednak i w tym przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione 

 

 

 

 

 



 

1543 
 

312. Zachodniopomorski Inspektor Transportu Drogowego 

Adres strony głównej: http://witd.szczecin.pl/ 

http://witd.szczecin.pl/ 

http://witd.szczecin.pl/o-inspekcji/ 

http://witd.szczecin.pl/wazne/ 

http://witd.szczecin.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www. 

w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html Atrybut profile w tagu head 

jest przestarzały.. Od linii 2, kolumna 67; do linii 3, kolumna 39 

g=”pl-PL”>↩<head profile=”http://gmpg.org/xfn/11”>↩<meta 
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Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 171, kolumna 22; do linii 171, kolumna 39 

<p align=”center”><stron 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym 

kontekście. 

Od linii 322, kolumna 10; do linii 324, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Element center jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 370, kolumna 75; do linii 370, kolumna 82 idget”><p><center><b>dyż 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. 

Od linii 370, kolumna 165; do linii 370, kolumna 168 

telefonu:</p>↩<p> < 

Element ‚big’ jest przestarzały.Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 371, kolumna 8; do linii 371, kolumna 12 

p>↩<p> <b><big>91-311 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 421, kolumna 72; do linii 421, kolumna 89 xtwidget”><p align=”center”><b>W s 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 128 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria- 

-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input class=”search-text” name=”s” type=”text” value=””> Linia 168 [WCAG2 

1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h2 class=”postheader”> 

Linia 185 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 
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Należy się upewnić, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h2 class=”postheader”> 

Linia 201 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” 

i „Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html 

<img class=”aligncenter size-medium wp-image-4681” title=”20190612_084805” 

src=”http://witd.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/06/20190612_084805-300x225. jpg” 

alt=”” width=”300” height=”225”> 

Linia 217 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” 

i „Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html 

<img class=”aligncenter size-medium wp-image-4650” title=”20190601_152052” 

src=”http://witd.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/06/20190601_152052-300x168. jpg” 

alt=”” width=”300” height=”168”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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313. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 

Adres strony głównej: http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl          

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl 

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=article&action=view&id=20 

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=membergroup&action=list&id=1 

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=group&action=list&id=11 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 
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Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 
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trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 
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Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 
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nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  
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314. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

Adres strony głównej:  http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/        

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/ 

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/wydzial-postepowan-admi/dane-

teleadresowe/7,Dane-teleadresowe-i-godziny-przyjec-interesantow.html 

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/o-policji/kierownictwo-i- 

-struktur/struktura/6,Struktura-KWP-w-Szczecinie.html 

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/kontakt/78,Komenda-Wojewodzka- 

-Policji-w-Szczecinie.html 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Użycie niepoprawnej wartości ‚braille’ w atrybucie ‚meta’ w tagu ‚link’. Od linii 18, 

kolumna 5; do linii 18, kolumna 83 

o” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/sz/wai” media=”braille” />↩< 
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1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 88 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być 

unikatowe:Zobacz także w linii: 90 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”szukajg”> 

Linia 440 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

<a id=”topnews_previous” aria-hidden=”true” title=”Poprzedni”> 

Linia 475 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut  

„Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i 

„Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/132/mini/132-70597_mo1.jpg” title=”Skuteczna Policja - 

bezpieczni Polacy” srcset=”/dokumenty/zalaczniki/132/mini/132-70597_ mo1.jpg” alt=””> 

Linia 476 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” 

i „Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”/dokumenty/zalaczniki/132/mini/132-70496_mo1.jpg” 

title=”Zachodniopomorska „drogówka” przypomina: warto zgłosić kontrolę autokaru!” 

srcset=”/dokumenty/zalaczniki/132/mini/132-70496_mo1.jpg” alt=””> 

Linia 979 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz 

także w linii: 983 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 
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tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

H2.html 

<a href=”/sz/aktualnosci/aktualnosci/20061,Policjanci-zatrzymali-sprawcow-napadu-na-

jubilera.html” class=”link2”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Użycie niepoprawnej wartości ‚braille’ w atrybucie ‚meta’ w tagu ‚link’. Od linii 18, 

kolumna 5; do linii 18, kolumna 83 

o” />↩<link rel=”alternate” title=”Wersja tekstowa” href=”/sz/wai” media=”braille” />↩< 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚action’ w tagu ‚form’: Nie może być pusty. 

Od linii 507, kolumna 3; do linii 507, kolumna 32 

</ul>↩<form method=”post” action=””>↩<in Powielony identyfikator ID fb-root. 

Od linii 619, kolumna 5; do linii 619, kolumna 22 

k -->↩<div id=”fb-root”></div> 

Linia 521 [WCAG2 2.1.1 (A)] Znaczniki <a> i <area> bez atrybutu ‚href’ nie są 

oznaczane fokusem klawiatury: 

Jeśli nie ma linku, to nie może być także tekstu alternatywnego. Usuń więc wszelkie 

atrybuty „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby”. Więcej informacji na 

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

WCAG21/#keyboard 

<a title=”treść strony” id=”wtxt”> 

Linia 540 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Upewnij się, że wszystkie nagłówki zawierają treści informacyjne. Jest to konieczne, 

ponieważ użytkownicy mogą nawigować lub wyszukiwać według nagłówków.Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html 

<h3> 

Linia 618 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w liniach: 42 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F77.html 

<div id=”fb-root”> 
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Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Brak problemów. 

PODSTRONA II 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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315. Zachodniopomorski Konserwator Zabytków 

Adres strony głównej:     http://www.wkz.szczecin.pl/     

http://www.wkz.szczecin.pl/ 

http://www.wkz.szczecin.pl/mainjoo/index.php?option=com_content&view=section&layout

=blog&id=16&Itemid=121 

http://www.wkz.szczecin.pl/mainjoo/index.php?option=com_content&view=section&layout

=blog&id=5&Itemid=60 

http://www.wkz.szczecin.pl/mainjoo/index.php?option=com_content&view=article&id=47

&Itemid=53 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 
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Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, 

że może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 
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x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohid

e%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” 

scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, 

kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy 

np. obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, 

kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  
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Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 
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strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  
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316. Zachodniopomorski Kurator Oświaty 

Adres strony głównej: http://www.kuratorium.szczecin.pl/         

http://www.kuratorium.szczecin.pl/ 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/pl/kuratorium/aktualnosci/ 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/programy-rzadowe/ 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/kontakt/kuratorium-oswiaty- 

-w-szczecinie/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolony znak ‚<’ w atyrbucie ‚name’. w linii 431, kolumna 358 xt-bottom” 

&gt;<br=””></a>↩</d 

Atrybut &gt;<br nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 431, kolumna 

78; do linii 431, kolumna 364 
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referrer”><img src=”http://www.kuratorium.szczecin.pl/image/4.png” 

onmouseover=”this.src=’http://www.kuratoriu…/4.png’” alt=”” role=”presentation” 

class=”img-responsive atto_image_button_text-bottom” &gt;<br=””></a>↩< Atrybut 

itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 82, kolumna 12; do linii 82, kolumna 82 

<a href=”http://www.kuratorium.szczecin.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut 

itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 88, kolumna 8; do linii 88, kolumna 78 

„>↩<a href=”http://www.kuratorium.szczecin.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 90 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być 

unikatowe:Zobacz także w linii: 93 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 430 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” 

i „Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/08/ 

rok_szkolny_2018_19.png” title=”Kalendarz roku szkolnego 2018/2019” alt=”” 

class=”slider-11269 slide-13393” style=”display: none;” width=”368” height=”260”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolony znak ‚<’ w atyrbucie ‚name’. w linii 427, kolumna 358 xt-bottom” 

&gt;<br=””></a>↩</d 

Atrybut &gt;<br nie jest dozwolony w tagu img w tym miejscu. Od linii 427, kolumna 

78; do linii 427, kolumna 364 

referrer”><img src=”http://www.kuratorium.szczecin.pl/image/4.png” 

onmouseover=”this.src=’http://www.kuratoriu…/4.png’” alt=”” role=”presentation” 

class=”img-responsive atto_image_button_text-bottom” &gt;<br=””></a>↩< Atrybut 

itemprop nie jest potrzebny. 
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Od linii 82, kolumna 12; do linii 82, kolumna 82 

<a href=”http://www.kuratorium.szczecin.pl/” rel=”home” itemprop=”url”> Atrybut 

itemprop nie jest potrzebny. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 90 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być 

unikatowe:Zobacz także w linii: 93 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 425 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” 

i „Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/ WCAG20-TECHS/H67.html 

<img src=”http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/09/1. 

png” title=”1” alt=”” class=”slider-11269 slide-14192” style=”display: none;” width=”368” 

height=”260”> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-includes/css/dist/ block-

library/style.min.css?ver=5.2.1 

Linia 1  .wp-block-calendar table th  

Niepoprawny numer : font-weight 440 nie jest wartością font-weight : 440 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

Linia 1 .wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością 

word-break : break-word 

Arkusz CSS: http://www.kuratorium.szczecin.pl/wp-content/themes/ 

kuratorium/style.min.css?ver=5.2.1 
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Linia 1  .col-8  

Błąd parsowania .col-8; 

2.2 PODSTRONA II Arkusz CSS:  

Linia 1  .wp-block-calendar table th  

Niepoprawny numer : font-weight 440 nie jest wartością font-weight : 440 

Linia 1  .wp-block-column  

break-word nie jest wartością word-break : break-word 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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317. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

Adres strony głównej podstrona I: http://www.nfz-szczecin.pl/ 

 

podstrona I: http://www.nfz-szczecin.pl/ 

podstrona II: http://www.nfz-szczecin.pl/dla_pacjenta.htm 

podstrona III: http://www.nfz-szczecin.pl/nasz_oddzial_nfz.htm 

podstrona IV: http://www.nfz-szczecin.pl/kontakt.htm    

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich 

implikacje oraz propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 34 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw. treści nie-tekstowej.Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F30.html 

http://www.nfz-szczecin.pl/
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<img src=”/css/default/images/logo_niepodlegla.png” alt=”logo”> 

Linia 42 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Powiąż formanty formularza z <label> tagami lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”, które mogą być mylące lub niemożliwe do wykorzystania jako etykieta. 

Czytaj więcej: https:// www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”search” class=”text-input search-input” value=”” placeholder=”Wyszukaj” 

type=”text”> 

Linia 296 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text.html 

Linia 355 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Zbędne powtórzenie tekstu linku: 

Efekt „jąkania” występuje, gdy występują dwa sąsiadujące ze sobą łącza o tym samym 

tekstem. Warto rozważyć połączenie dwóch linków w jeden i dzięki temu usunięcie 

nadmiarowego łącza.. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”rss.xml?PHPSESSID=5caa5be22cd9a70fe5ea0f01092f5ac7”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 34 [WCAG2 1.1.1 (A)] Tekst alternatywny musi mieć stosowną, sensowną treść: 

Jeśli tekst alternatywny nie może być użyty zgodnie ze swoim celem, to nie zapewni 

informacji dla tzw. treści nie-tekstowej.Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F30.html 

<img src=”/css/default/images/logo_niepodlegla.png” alt=”logo”> 

Linia 42 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Powiąż formanty formularza z <label> tagami lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”, które mogą być mylące lub niemożliwe do wykorzystania jako etykieta. 

Czytaj więcej: https:// www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68.html 

<input name=”search” class=”text-input search-input” value=”” placeholder=”Wyszukaj” 

type=”text”> 
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Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznegokreślonegw standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji. 
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318. Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny 

Adres strony głównej:    http://wsse.szczecin.pl/      

http://wsse.szczecin.pl/ 

http://wsse.szczecin.pl/aktualnosci/ 

http://wsse.szczecin.pl/dzialy/dyrekcja/ 

http://wsse.szczecin.pl/kontakt/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Błąd w obrębie CSS. progidXImageTransform nie jest wartością dla ‚filter’. Od linii 

130, kolumna 16; do linii 130, kolumna 36 filter: progidXImageTransform.Micro Błąd 

parsowania w obrębie stylów CSS. 

Od linii 130, kolumna 72; do linii 132, kolumna 7 

yscale=0);↩/* Chrome, Safari */↩-webki Błąd parsowania w obrębie stylów CSS. 

Od linii 139, kolumna 5; do linii 140, kolumna 4 

(0%);↩}↩↩</styl 
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Brak wymaganego atrybutu ‚href’. 

Od linii 207, kolumna 19; do linii 207, kolumna 124 

<a class=”nav-trigger-case” data-toggle=”collapse” rel=”nofollow” data-

target=”.top_mobile_menu_collapse”> 

Powielony identyfikator ID  mobile-nav-trigger. 

Od linii 313, kolumna 13; do linii 313, kolumna 61 

<div id=”mobile-nav-trigger” class=”nav-trigger”> Brak wymaganego atrybutu ‚href’. 

Od linii 314, kolumna 15; do linii 314, kolumna 126 

<a class=”nav-trigger-case collapsed” data-toggle=”collapse” rel=”nofollow” data-

target=”.mobile_menu_collapse”> 

Powielony identyfikator ID  kad-mobile-nav. 

Od linii 322, kolumna 7; do linii 322, kolumna 54 r”>↩<div id=”kad-mobile-nav” 

class=”kad-mobile-nav”> 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 466, kolumna 1; do linii 466, kolumna 21 nie,</h5>↩<div align=”justify”>jest j 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 477, kolumna 1; do linii 477, kolumna 21 

imy?</h3>↩<div align=”justify”>Zgodni 

Brak otwierającego tagu p , choć występuje zamykający. Od linii 477, kolumna 250; do 

linii 477, kolumna 253 

warunkami:</p>↩<ul> 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 499, kolumna 1; do linii 499, kolumna 21 

isja</h3>↩<div align=”justify”>Misją  

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 565, kolumna 465; do linii 565, kolumna 482 st_title”><font 

color=”red”>Komuni 

Element style nie jest dozwolony jako element potomny w tagu div w tym kontekście. 

Od linii 885, kolumna 5; do linii 885, kolumna 26 

pt>↩↩↩<style media=”screen”>#acces 
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1.1.2  Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  204 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej 

etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego 

samego tekstu wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/label-in-name.html 

<button tabindex=”-1” type=”button” class=”wah-action-button smaller wahout” 

title=”smaller font size” aria-label=”smaller font size”> 

Linia  206 [WCAG2 2.5.3 (A)] Dostępna nazwa musi zaczynać się od widocznej 

etykiety: 

Dostępna nazwa „widziana” przez pomoce ułatwień dostępu musi zaczynać się od tego 

samego tekstu wyświetlanego przez widoczną etykietę. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/ WCAG21/Understanding/label-in-name.html 

<button tabindex=”-1” type=”button” class=”wah-action-button larger wahout” title=”larger 

font size” aria-label=”larger font size”> 

Linia  314 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez 

tagu <label> powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do 

formantów etykiet, gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na 

przykład, jeśli nie ma tekstu na ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub 

gdzie może być mylące lub nie można użyć etykiety. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F68. html 

<button type=”submit” id=”searchsubmit” class=”search-icon”> 

Linia  317 [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz 

także w liniach: 424 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F77.html 

<div id=”mobile-nav-trigger” class=”nav-trigger”> 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 
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punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w 

obsłudze i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. 

Zadania związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w 

stosunkowo krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się 

właściwe. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie 

zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie 

było kłopotliwe. Osoby z niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat 

elementów wspomagających dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. 

Witryna poddana analizie była określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został 

też oceniony sposób formułowania zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego 

i niepotrzebnego skomplikowania języka.  
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319. Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii 

Adres strony głównej http://bip.wiw.szczecin.pl/WIWSzczecin/chapter_70207.asp 

 

http://bip.wiw.szczecin.pl/WIWSzczecin/chapter_70207.asp 

http://bip.wiw.szczecin.pl/WIWSzczecin/chapter_70046.asp 

http://bip.wiw.szczecin.pl/WIWSzczecin/chapter_70213.asp 

http://bip.wiw.szczecin.pl/WIWSzczecin/chapter_70008.asp 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien używać kodowania UTF-8. 

Niepoprawna wartość text/html; charset=windows-1250 w atrybucie content w tagu 

meta, należy użyć kodowania UTF-8. 

Od linii 5, kolumna 9; do linii 5, kolumna 82 

>↩<head><meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-

1250”>↩<scri 
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Zmiana deklaracji strony kodowej dokumentu. Od linii 19, kolumna 5; do linii 19, 

kolumna 26 

ico”>↩<meta charset=”utf-8”>↩< 

Dokument nie może zawierać jednocześnie elementu ‚meta’ z atryubutem ‚http-equiv’ 

o wartości ‚content-type’ oraz elementu ‚meta’ z atrybutem ‚charset’. Od linii 19, 

kolumna 5; do linii 19, kolumna 26 

ico”>↩<meta charset=”utf-8”>↩< 

Element title nie jest dozwolony jako element potomny w tagu head w tym kontekście. 

Od linii 74, kolumna 263; do linii 74, kolumna 269 n Server”><title>Telefo 

Niepoprawna wartość Content-Style-Type atrybutu http-equiv w tagu meta. Od linii 

74, kolumna 373; do linii 74, kolumna 429 no-cache”><meta http-equiv=”Content-Style-

Type” content=”text/css”><meta Niepoprawna wartość Content-Script-Type atrybutu 

http-equiv w tagu meta. 

Od linii 74, kolumna 430; do linii 74, kolumna 494 

text/css”><meta http-equiv=”Content-Script-Type” content=”text/javascript”><meta  

Zwykły tekst nie jest dozwolony w tagu ‚ol’ w tym kontekście. Od linii 268, kolumna 

163; do linii 268, kolumna 168 e</a></li>&nbsp;<li cl 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 329, kolumna 1; do linii 329, kolumna 16 

olSpan=3>↩<P align=center><STRON 

Atrybut align w tagu p jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 338, kolumna 35; do linii 338, kolumna 50 

„warning”><P align=center><STRON 

Element center nie jest dozwolony jako element potomny w tagu strong w tym 

kontekście. 

Od linii 341, kolumna 36; do linii 341, kolumna 43 

1.1.2  Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia  305 [WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć 

komórki danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F91.html 
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<table class=”table table-striped”> 

Linia  323 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html       

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 

F91.html 

Linia  528 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https:// www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-

relationships.html       

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text. html 

<table width=”950px”> 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/ bootstrap.min.css 
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Linia 5  input[type=”date”], input[type=”time”], input[type=”datetime-local”], 

input[type=”month”]  

Niepoprawny numer : line-height Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : 

1.42857143 \000000 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania 

niektórych zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych 

elementów. Stronę można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze 

względu na trudniejszą i zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  

Istotny jest jednak fakt, że użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających 

dostępność i oprogramowania umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i 

nietekstowej)  nie mieli istotnych problemów.  
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320. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

Adres strony głównej: https://www.szczecin.uw.gov.pl       

podstrona I: https://www.szczecin.uw.gov.pl  

podstrona II: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=360 

podstrona III: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=2 

podstrona IV: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=1 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak tagu ‚title’ w elemencie ‚head’. Od linii 6, kolumna 17; do linii 7, kolumna 1 

lang=”pl”>↩<head> 

Zbłakany znacznik otwierający ‚head’ Od linii 7, kolumna 2; do linii 7, kolumna 7 

ng=”pl”>↩<head>↩ <tit 

Element ‚title’ nie jest dozwolony jako element potomny w tagu ‚body’ w tym 

kontekście. Od linii 8, kolumna 2; do linii 8, kolumna 8 
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↩<head>↩  <title>ZUW Sz 

Atrybut ‚name’ nie jest dozwolony w tagu ‚meta’ w tym miejscu. 

Od linii 9, kolumna 2; do linii 9, kolumna 160 

</title>↩  <meta name=”description” content=”Internetowy serwis informacyjny  

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70-502 

Szczecin” />↩ <met 

Brak takich atrybutów jak ‚itemprop’, ‚property’ w tagu ‚meta’. 

Od linii 9, kolumna 2; do linii 9, kolumna 160 

</title>↩  <meta name=”description” content=”Internetowy serwis informacyjny  

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70-502 

Szczecin” />↩ <met 

Element ‚link’ nie może pojawić się w tagu ‚body’ jeśli nie posiada atrybutu ‚itemprop’ 

lub atrybutu ‚rel’. 

Od linii 28, kolumna 2; do linii 28, kolumna 87 

/> -->↩ <link rel=”icon” href=”template/Template.ZUW_WCAG2/favicon.png” 

type=”image/x-icon” />↩  <lin 

Zawartośc tekstowa w tagu ‚script’ nie jest we właściwym formacie 

Od linii 53, kolumna 2; do linii 53, kolumna 10 

*******/↩  </script>↩ ↩ ↩< 

Zbłąkany zamykający znacznik ‚head’. 

Od linii 138, kolumna 1; do linii 138, kolumna 7 

s” /> -->↩</head>↩↩<bod 

Pozostawiono otwarte elementy w tagu ‚body’. 

Od linii 140, kolumna 1; do linii 140, kolumna 6 

↩</head>↩↩<body>↩<!--  

Atrybut ‚rel’ nie jest dozwolony w tagu ‚a’ w tym miejscu. Od linii 156, kolumna 4; do 

linii 156, kolumna 166 

eft2”>↩     <a alt=”obraz z kamery ZUW Szczecin - LIVE” title=”Obraz na żywo 

z kamery zainstalowanej na wieży ZUW Szczecin” href=”https://lantech.com.pl/ zuw/” 

target=”camera”><img s 

Tag ‚img’ musi posiadać (poza pewnymi wyjątkami) atrybut ‚alt’ zawirający tekst 

opisujący zawartość obrazu. 
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Od linii 156, kolumna 167; do linii 156, kolumna 209 

=”camera”><img src=”template/images/camera-shot.png”></a>↩  

Powielony identyfikator (ID) wp9. 

Od linii 375, kolumna 4; do linii 375, kolumna 17 

↩ <div id=”wp9”><a hre 

Problem z cudzysłowem w atrybucie ‚name’ W linii 375, kolumna 78 

e=dobry start”>↩ <img src=”h 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

154 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F65.html 

<img src=”template/images/camera-shot.png”> 

168 [WCAG2 1.3.1/3.3.2 (A)] <fieldset> powinno być używane tylko w ramach 

formularza: 

Użycie <fieldset> poza formularzem zwykle oznacza, że jest on używany jedynie dla efektu 

wizualnego.Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F43.html 

<fieldset> 

229  [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w 

linii: : 333 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77. 

html 

<div id=”wp1”> 

234  [WCAG2 4.1.1 (A)] Zduplikowana wartość identyfikatora (‚id’): Zobacz także w 

linii: : 343 

Identyfikatory muszą być unikatowe w obrębie dokumentu, aby zapewnić konsekentne 

interpretowanie stron internetowych. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F77. 

html 
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<div id=”wp2”> 

301 [WCAG2 2.4.4/2.4.9 (A/AAA)] Niepotrzebne powielanie tekstu łącza: Zobacz także 

w linii:  

302 

Efekt „jąkania” występuje, gdy ten sam tekst łącza jako tekst w atrybucie ‚alt’ w tagu ‚img’ 

znajduje się w ramach linku. Nalezy wyjątkowo usunąć tekst w atrybucie ‚alt’, ponieważ 

tekst łącza zawiera już kontekst obrazu. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H2.html 

<a href=”?type=article&amp;action=view&amp;id=235” title=”Skargi i wnioski”> 

387   [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Dodaj atrybut „title”, aby ułatwić identyfikację i 

nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

<iframe id=”twitter-widget-0” scrolling=”no” allowtransparency=”true” 

allowfullscreen=”true”  class=”twitter-timeline twitter-timeline-rendered” style=”position: 

absolute; visibility: hidden; display: inline-block; width: 400px; height: 0px; padding: 0px; 

border: medium none; max-width: 100%; min-width: 180px; margin-top: 0px; margin-

bottom: 0px;” frameborder=”0”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów. 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

6.1 PODSTRONA I 

•  Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast 

między kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 

punktów lub 14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. 

Więcej nt. kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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321. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Jako że witryna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera w sobie podstrony wszystkich 

wojewódzkich oddziałów tej instytucji, poniżej przedstawiono zbiorcze podsumowanie, które 

obejmuje błędy dotyczące nie tylko głównej instytucji, ale także wszystkich jej oddziałów. 

Podsumowanie to można rozszerzyć również na inspektoraty oraz oddziały terenowe ZUS, 

ponieważ one również korzystają z witryny instytucji centralnej. Analiza wykazała, że w 

każdym przypadku pojawiające się błędy na stronie internetowej ZUS, dotyczą też podstron 

jego wojewódzkich oddziałów.  

Poniżej przedstawiono więc podsumowanie błędów dotyczących wybranych podstron 

witryny ZUS a w kolejnej części zbircze podsumowanie podstrony obejmującej błędy 

pojawiające się na podstronach wszystkich oddziałów ZUS.  

 

 Adres strony głównej:       http://www.zus.pl/   

podstrona I: http://www.zus.pl/ 

podstrona II: http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osoburodzonych-

przed-1-stycznia-1949/emerytura-w-wieku-powszechnym  

podstrona III: http://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/ przyznanie-emerytury 

podstrona IV: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/informacje-biura-prasowego 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 2 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 8064 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”languageChange” class=”acc-hide”> 

Linia 2 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html 

<table> 

Linia 8603 [WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy stosować jednostki miary względne zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Czytaj więcej: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-

text.html 

<span style=”font-size:24px”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. 
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Od linii 9840, kolumna 37; do linii 9840, kolumna 40 

</p>↩  

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. 

Od linii 9867, kolumna 37; do linii 9867, kolumna 40 

</p>↩  

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. Od linii 9886, kolumna 1596; 

do linii 9886, kolumna 1599 

tury.</p> </p> </div 

Brak otwierającego znacznika p, choć występuje zamykający. 

Od linii 9886, kolumna 3444; do linii 9886, kolumna 3447 

1412)</p> </p> </div 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 2 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  Zobacz 

także w linii: 7495 

Linia 2 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html 

<table> 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki 

danych i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć 

komórki danych i komórki nagłówków. Czytaj więcej: https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”zus-content-list__ul”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak spacji pomiędzy atrybutami. W linii 1, kolumna 166472 

alse&amp;cur=2”target=”_self”> 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 
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Linia 2 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Czytaj 

więcej: https://www.w3.org/TR/ WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”languageChange” class=”acc-hide”> 

Linia 2 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Czytaj więcej: 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html 

<table> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: http://www.zus.pl/portal-theme/css/aui.css 

Linia 141  

.aui Błąd parsowania @-webkit-keyframes progress-bar-stripes { from { background-

position: 40px 0; } to { background-position: 0 0; } } @-moz-keyframes progress-bar-

stripes { from { background-position: 40px 0; } to { background-position: 0 0; }  

Błąd parsowania @page { margin: 0.5cm; }  

Linia 281  

Błąd parsowania }  

2.1.2 Arkusz CSS: http://www.zus.pl/portal-theme/css/custom-main-blessed1. 

css?z=1543324637071 

Linia 1  

.zus .portlet-custom .h-reset 

Błąd w określeniu wartości : font-style none is not a font-style value : none  

Linia 1  

.zus .portlet-custom blockquote cite 
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Błąd w określeniu wartości : font-size Too many values or values are not recognized : ms(0) 

-1  

Linia 1  

.zus .portlet-custom form label, .zus .portlet-custom form .f-label 

Błąd w określeniu wartości : font-weight 14 is not a font-weight value : 14  

Linia 1  

.zus .portlet-custom form label, .zus .portlet-custom form .f-label 

Błąd w określeniu wartości : font-size w tym przypadku tylko 0 jest poprawną wartością; 

jeśli ma być inna wartość, należy dodać jednostkę miary : 14 Linia 1  

.zus .portlet-custom form :not(.checkbox-label) > input[type=”checkbox”] ~ span,  

.zus .portlet-custom form :not(.radio-label) > input[type=”radio”] ~ span 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 
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322. ZUS – woj. dolnośląskie 

323. ZUS – woj. kujawsko-pomorskie 

324. ZUS – woj. lubelskie 

325. ZUS – woj. lubuskie 

326. ZUS – woj. łódzkie 

327. ZUS – woj. małopolskie 

328. ZUS – woj. mazowieckie 

329. ZUS – woj. opolskie 

330. ZUS – woj. podkarpackie 

331. ZUS – woj. podlaskie 

332. ZUS – woj. pomorskie 

333. ZUS – woj. śląskie 

334. ZUS – woj. świętokrzyskie 

335. ZUS – woj. warmińsko-mazurskie 

336. ZUS – woj. wielkopolskie 
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337. ZUS – woj. zachodniopomorskie 

Podstrona: 

https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biuraterenowe/-/details/444 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 1 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 7523 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels 



 

1589 
 

<label for=”languageChange” class=”acc-hide”> 

Linia 1 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-

relationships.html 

<table> 

Linia 9587 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Formanty interfejsu użytkownika 

powinny mieć etykietę lub nazwę wspierającą dostępność dla użytkownika: 

Skojarz formanty formularza z tagami <label> lub użyj atrybutów „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html 

<input type=”text” name=”query” /> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS według standardów W3C 

PODSTRONA 1 

Arkusz CSS: https://www.zus.pl/portal-theme/css/aui.css 

Błąd parsowania @page { margin: 0.5cm; } 

Linia 281     

Błąd parsowania } 

Linia 5205   

.aui .navbar .nav li > aLinia   break-word nie jest wartością word-break 

Arkusz CSS: https://www.zus.pl/portal-theme/css/custom-main-blessed1. 

css?z=1543324637071 

Linia 1   

.zus .portlet-custom .h-resetLinia    

Niepoprawny numer : font-style none nie jest wartością font-style : none 

Linia 1   

.zus .portlet-custom blockquote citeLinia    
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Niepoprawny numer : font-size Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane : ms(0) -1 

Linia 1   

.zus .portlet-custom form label, .zus .portlet-custom form .f-labelLinia    

Niepoprawny numer : font-weight 14 nie jest wartością font-weight : 14 

Linia 1   

.zus .portlet-custom form label, .zus .portlet-custom form .f-labelLinia    

Niepoprawny numer : font-size Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. 

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 Linia 1   

.zus .portlet-custom form :not(.checkbox-label) > input[type=”checkbox”] ~ span,  

.zus .portlet-custom form :not(.radio-label) > input[type=”radio”] ~ spanLinia    

Niepoprawny numer : font-size Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. 

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 Linia 1   

.zus .portlet-custom form :not(.checkbox-label) > input[type=”checkbox”] ~ 

span[class^=”icon-”], .zus .portlet-custom form :not(.radio-label) > input[type=”radio”] ~ 

span[class^=”icon-”]Linia    

Niepoprawny numer : font-size Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. 

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0  

Linia 1  

.zus.zus .portlet-custom .input-postfix .input-postfix__contentLinia    

Niepoprawny numer : margin-top Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki 

miary. Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 Linia 1   

.zus .portlet-custom [class*=”b-sep-transparent-top”]Linia    

Niepoprawny numer : margin-top „” nie jest wartością margin-top Linia 1 

.zus .portlet-custom [class*=”b-sep-transparent-top”]Linia    

Niepoprawny numer : padding-top „” nie jest wartością padding-top Linia 1 

.zus .portlet-custom [class*=”b-sep-transparent-bottom”]Linia    

Niepoprawny numer : margin-bottom „” nie jest wartością margin-bottom 

Linia 1 

.zus .portlet-custom [class*=”b-sep-transparent-bottom”]Linia    

Niepoprawny numer : padding-bottom „” nie jest wartością padding-bottom 

Linia 1 
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.zus .portlet-custom [class*=”b-sep-transparent-left”]Linia    

Niepoprawny numer : padding-left „” nie jest wartością padding-left Linia 1 

.zus .portlet-custom [class*=”b-sep-transparent-right”]Linia    

Niepoprawny numer : padding-right „” nie jest wartością padding-right Linia 1 

.zus .portlet-custom hr[class*=”b-sep-transparent-top”]Linia    

Niepoprawny numer : margin-bottom „” nie jest wartością margin-bottom 

Niepoprawny numer : font-size Jedynie 0 może być wartością bez podania jednostki miary. 

Musisz wstawić jednostkę miary po wartości innej niż 0 Linia 1 

.zus .portlet-custom .o-btn:hover, .zus .portlet-custom .o-btn:focus, .zus .portlet-custom .o-

btn:active, .zus .portlet-custom .o-btn.hoverLinia    

Niepoprawny numer : border Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 

14 punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)  
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 Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych 

przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. 

W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej 

witryny. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą 

strony bez względu na to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem 

programów zwiększających dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie 

do elementów wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach 

zauważono jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku 

z czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące 

istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

338. Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki 

 Adres strony głównej:       http://www.uw.olsztyn.pl/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

http://www.uw.olsztyn.pl/
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1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 
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W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 
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Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 
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#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

    Podsumowanie analizy użytkowników 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako pozytywną. 

Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. Najważniejsze wymogi 

związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie spełnione. Zadania, które 

wykonywali w większości przypadków nie okazały się  kłopotliwe. W niektórych przypadkach 

jednak zauważono, że na wykonanie zadania jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej 

ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z 
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różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono jednak 

mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z czym dotarcie do 

nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym przypadku zauważone 

ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i niestanowiące istotnych barier w 

dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

339. Państwowa Agencja Atomistyki 

 Adres strony głównej:       http://www.paa.gov.pl/ 

podstrona I: http://www.paa.gov.pl/ 

podstrona II: http://www.paa.gov.pl/strona-37-ogloszenia.html 

podstrona III: http://www.paa.gov.pl/strona-38-co_robimy.html 

podstrona IV: http://www.paa.gov.pl/strona-35-kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 
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 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Niedozwolone użycje spacji w atrybucie src w tagu img. Od linii 518, kolumna 51; do linii 

518, kolumna 279 

t=”_self”><img src=”/uploads/pub/img_files/img_12/bzezwolenia -str. intr..JPG” 

alt=”Informacje w sprawie zezwo…wie zezwoleń” 

onclick=”jQuery.ajax({type:’POST’,dataType:’html’,url:’/banery/click/id/12.html’})” 

/></a></ 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 69 [WCAG2 1.3.1 (A)] Tabele układu nie mogą mieć elementów tabeli danych 

i/lub atrybutów: 

Atrybut roli został użyty do oznaczenia tabeli układu, ale ta tabela zawiera elementy i/lub 

atrybuty, które muszą być używane tylko z tabelami danych. Tabele układu nie może mieć 

żadnego opisu i może zawierać tylko tagi <tr> i <td>. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F46.html 

<table role=”presentation” id=”table_1” class=”sekcja-paneli”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błedów. 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 70 [WCAG2 1.3.1 (A)] Tabele układu nie mogą mieć elementów tabeli danych 

i/lub atrybutów: 

Atrybut roli został użyty do oznaczenia tabeli układu, ale ta tabela zawiera elementy i/lub 

atrybuty, które muszą być używane tylko z tabelami danych. Tabele układu nie może mieć 

żadnego opisu i może zawierać tylko tagi <tr> i <td>. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ F46.html 

<table role=”presentation” id=”table_1” class=”sekcja-paneli”> 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 
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3.1.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Ramka iframe  

Element <header>  

Element <nav>  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

3.1.2 Błędy 

Brak błędów. 

3.2 PODSTRONA II 

3.2.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex 3.2.2 Błędy 

Brak błędów 

3.3 PODSTRONA III 

3.3.1 Elementy struktury 

Układ tabelowy  

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  
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Lista nienumerowana/punktowana  

Element <header>  

Element <nav>  

Wyszukiwarka  

Element <footer>  

ARIA  

ARIA tabindex 3.3.2 Błędy 

Brak błędów 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

Brak błędów kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze 

i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania 

związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo 

krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z 

niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających 

dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była 

określana jako przyjazna i prosta w obsłudze.  

 

340. Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

 Adres strony głównej:       https://www.paih.gov.pl 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 
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znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 
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in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 



 

1604 
 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

341. Polska Agencja Kosmiczna 

 Adres strony głównej:       https://polsa.gov.pl/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 
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znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 
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in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 
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Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  
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Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze 

i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania 

związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo 

krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z 

niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających 

dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była 

określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania 

zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania 

języka.  

 

 

342. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Warszawie 

Adres strony głównej:       https://ijhars.gov.pl/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

 

 

 

https://ijhars.gov.pl/
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 
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Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 
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Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 



 

1614 
 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 

W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 
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dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

343. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych 

Adres strony głównej:       http://urpl.gov.pl/pl 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

http://urpl.gov.pl/pl
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 

Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 
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<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 

yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 
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in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 
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Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 
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czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

 

344. Urząd Transportu Kolejowego 

Adres strony głównej:       https://www.utk.gov.pl/ 

 

podstrona I: https://www.utk.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/150,O-nas.html 

podstrona III: https://www.utk.gov.pl/pl/uslugi 

podstrona IV: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/kontakt/7828,Kontakt.html 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

 

 

 

https://www.utk.gov.pl/


 

1621 
 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Niepoprawna wartość 100% atrybutu ‚width’ w tagu ‚video’. Brakuje wartości liczbowej.. Od 

linii 270, kolumna 3; do linii 270, kolumna 167 

ipt>↩ ↩ <video id=”player2” class=”video-js vjs-default-skin” controls preload=”none” 

width=”100%” height=”400” poster=”/dokumenty/zalaczniki/1/141541_g.jpg” data-

setup=””>↩ < 

Niepoprawna wartość atrybutu ‚src’ w tagu ‚track’: Nie może być pusty. 

Od linii 272, kolumna 5; do linii 272, kolumna 72 

4’ />↩ <track kind=”captions” src=”” srclang=”pl” label=”Polski” default />↩ < 1.2.2 Błędy 

związane z WCAG 2.0 

Brak błędów. 

1.3 PODSTRONA III 

1.3.1 Błędy wg standardu W3C 

Brak błędów. 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 182 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 184 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”szukaj-dzial” class=”hide”> 

1.4 PODSTRONA IV 

1.4.1 Błędy wg standardu W3C 
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Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 237, kolumna 1; do linii 237, kolumna 84 

bsp;</p>↩↩<table border=”0” cellpadding=”1” cellspacing=”1” style=”height:131px; 

width:833px”>↩ <tbo 

1.4.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 222 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Nagłówek bez zawartości: 

Należy zadbać o odpowiednią zawartość wszystkich nagłówków, które służą m.in. do 

nawigacji w ramach danej podstrony.Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/ bypass-blocks.html                     

<h3> 

Linia 236 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html                     

<table style=”height:131px; width:833px” cellspacing=”1” cellpadding=”1” border=”0”> 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

Brak błędów.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

• Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)   

Uwaga! Walidator WAVE nie mógł wskazać miejsca błędu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 
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przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych 

zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę 

można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze względu na trudniejszą i 

zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  Istotny jest jednak fakt, że 

użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i oprogramowania 

umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

 

345. Urząd Zamówień Publicznych 

Adres strony głównej:       https://www.uzp.gov.pl/ 

podstrona I: https://www.uzp.gov.pl/ 

podstrona II: https://www.uzp.gov.pl/urzad-zamowien-publicznych/historiauzp/pierwsze-

regulacje-dotyczace-zamowien-publicznych 

podstrona III: https://www.uzp.gov.pl/urzad-zamowien-publicznych/ kierownictwo 

podstrona IV: https://www.uzp.gov.pl/kontakt 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko Stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 
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Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument nie powinien posiadać więcej niż jeden tag ‚meta’ o wartości ‚description’. Od 

linii 71, kolumna 1; do linii 71, kolumna 221 

znych” />↩<meta name=”description” content=”Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką 

budżetową powołaną do ob… który jest centralnym organem administracji rządowej 

właściwym w sprawach zamówień publicznych.” />↩<meta 

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 364 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 368 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<label for=”global_search_query”> 

Linia 368 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Występuje także w linii: 364 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/ TR/WCAG21/#headings-and-labels  

<button type=”submit” title=”Wyszukaj” name=”Wyszukaj”> 

Linia 729 [WCAG2 1.1.1/1.3.1/3.3.2/4.1.2 (A)] Kontrolki interfejsu użytkownika bez 

tagu <label> powinny mieć nazwę wspierającą dostępność: 

Użyj „title”, „Aria-Label” lub „Aria-labelledby” (lub gdzie to stosowne – „value”) do 

formantów etykiet,  

gdy projekt wizualny nie przewiduje widoku etykiety formularza (na przykład, jeśli nie ma 

tekstu na ekranie, który może być zidentyfikowany jako etykieta) lub gdzie może być mylące 

lub nie można użyć etykiety.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F68.html  

<button type=”button” id=”cboxPrevious”> 

1.2 PODSTRONA II 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 
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Dokument nie powinien posiadać więcej niż jeden tag ‚meta’ o wartości ‚description’. 

Od linii 71, kolumna 1; do linii 71, kolumna 38 

znych” />↩<meta name=”description” content=”” />↩<meta 

Brak spacji pomiędzy atrybutami W linii 400, kolumna 1155 

itemprop=”item”<span itemprop= 

Błędny zapis ‚<span’ w kodzie HTML. W linii 400, kolumna 1155 

itemprop=”item”<span itemprop= Powielony atrybut ‚itemprop’. 

W linii 400, kolumna 1169 

„<span itemprop=”name”>Pierwsz 

Błędny zapis ‚<span’ w kodzie HTML. 

Od linii 400, kolumna 1134; do linii 400, kolumna 1176 

ListItem”><span itemprop=”item”<span itemprop=”name”>Pierws Zbłąkany znacznik 

zamykający span. 

Od linii 400, kolumna 1233; do linii 400, kolumna 1239 

ych</span></span><meta 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

2.1.1 Arkusz CSS: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/git_bridge/0027/38358/ 

dist/styles/main.min.css?h=dbd2acb 

Linia 2   

.slick-list.dragging   

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

2.2 PODSTRONA II 

2.2.1 Arkusz CSS: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/git_bridge/0027/38358/ 

dist/styles/main.min.css?h=dbd2acb 

Linia 2   

.slick-list.dragging  

Niepoprawny numer : cursor hand nie jest wartością cursor : hand 

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 
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PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)  

 

 

 

 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

W większości przypadków analiza powyższej witryny nie sprawiła użytkownikom z 

niepełnosprawnościami istotnych problemów. Jednak część z nich negatywnie oceniła ogólną 

przejrzystość i przyjazność strony. Wynikało to z pewnego stopnia skomplikowania niektórych 

zawartych na niej treści oraz z nie do końca oczywistej obsługi niektórych elementów. Stronę 

można określić jako zawierającą pewne utrudnienia w dostępności ze względu na trudniejszą i 

zajmującą więcej czasu niż w przypadku innych witryn obsługę.  Istotny jest jednak fakt, że 

użytkownicy korzystający z funkcjonalności wspomagających dostępność i oprogramowania 

umożliwiającego odczytywanie zawartości (tekstowej i nietekstowej)  nie mieli istotnych 

problemów.  

 

346. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży w Gorzowie Wlkp. 

Adres strony głównej:      http://www.straz.gorzow.pl/ 
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 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 

 

imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Dokument powinien zaczynać się od deklaracji typu dokumentu <!DOCTYPE html>. 

Od linii 1, kolumna 1; do linii 1, kolumna 121 

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

„http://www.w3.org/ TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>↩<html  

Atrybut itemprop nie jest potrzebny. 

Od linii 11, kolumna 1; do linii 11, kolumna 476 

Linia 184 [WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

<table class=”views-table cols-0”> 
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Linia 46 [WCAG2 1.3.2 (A)] Zagnieżdżone tabele są trudne w odczycie przez 

oprogramowanie wspierające dostępność: 

Czytniki ekranu starają się zrozumiale odczytywać tabele, lecz ich zagnieżdżanie sprawia, że 

może to być niemożliwe. Należy połączyć tabele w jedną lub użyć alternatywnych 

znaczników do prezentacji treści. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F49.html 

<table cellpadding=”0” cellspacing=”0” class=”moduletable”> 

 

1.2 PODSTRONA II 

[WCAG2 1.3.1/2.4.6 (A/AA)] Wymagane jest podanie unikatowej nazwy dla 

zapewnienia dostępności: 

Tabele danych muszą mieć unikatowe, dostępne nazwy ułatwiające ich identyfikację i 

rozróżnianie między poszczególnymi tabelami na stronie. Dostępna nazwa jest dostarczana 

przez ‚aria-labelledby ‚ > ‚aria-Label ‚ > Caption > ‚title ‚ > ‚summary ‚. Jeśli dwie tabele 

zawierają te same informacje, następnie numerować je w dostępnej nazwy. Więcej informacji 

na https://www.w3.org/WAI/WCAG21/ Understanding/info-and-relationships.html 

[WCAG2 1.3.1 (A)] Dla złożonych tabel danych należy wyraźnie łączyć komórki danych 

i komórki nagłówka: 

W przypadku złożonych tabel danych należy użyć znaczników, aby jawnie skojarzyć komórki 

danych i komórki nagłówków.. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/F91.html 

<table class=”sticky-enabled”> 

Użycie przestarzałego atrybutu align w tagu div. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 247, kolumna 7; do linii 247, kolumna 25 

x”>↩      <div align=’right’>↩<tabl 

Atrybut cellpadding jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y przy 

użyciu CSS. 

Od linii 248, kolumna 1; do linii 248, kolumna 50 

=’right’>↩<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”>↩    < 

Atrybut frameborder jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować parametr/y 

przy użyciu CSS. 

Od linii 1053, kolumna 5; do linii 1053, kolumna 372 
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yer”>↩    <iframe class=”” width=”940” height=”500” src=”//www.youtube.com/embed/ 

gvn0tFL2BfM?width%3D940%26amp…1%26amp%3Bcontrols%3D1%26amp%3Bautohide

%3D2%26amp%3Bwmode%3Dopaque” frameborder=”0” allowfullscreen></ifra 

Atrybut ‚allowtransparency’ jest przestarzały. Zamiast tego należy zdefiniować 

parametr/y przy użyciu CSS. 

Od linii 1198, kolumna 1; do linii 1198, kolumna 406 

in:5px;”>↩<iframe allowtransparency=”true” frameborder=”0” height=”600” scrolling=”no” 

src=”https://www.facebo…&amp;show_facepile=false&amp;appId=400633533634268” 

style=”border:none;overflow:hidden” width=”450”></ifra 

 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/F65.html 

<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> 

 

1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 54, kolumna 4; do linii 54, kolumna 70 

tton>↩↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_calendar.jpg” /> Dzisi 

Element img musi posiadać niepusty atrybut alt (poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy np. 

obraz pełni jedynie funkcje dekoracyjne). Od linii 55, kolumna 4; do linii 55, kolumna 69 

trong>↩<img class=”iconLeft” src=”../data/layout/bip/icon_present.jpg” /> Imien 

Odwołanie do znaku liczbowego rozwinięty do zakresu formantów C1. 

w linii 140, kolumna 182 

bsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec</ 

1.3.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 55 [WCAG2 1.1.1 (A)] Podczas korzystania z obrazów należy dodać atrybut ‚alt’ 

zawierający krótki tekst alternatywny: 

Jeśli obraz nie posiada tekstu alternatywnego, następnie technologie pomocnicze nie są w 

stanie zidentyfikować jego zawartości i przekazać jej użytkownikowi korzystającemu z 

technologii wspierających dostępność. Należy dodać atrybut „Alt”, „title”, „Aria-Label” lub 

„Aria-labelledby”. 



 

1630 
 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu  W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Linia 1 

#cboxOverlay 

Błąd parsowania  

= 90) 

Linia 3  

ul.nice-menu li.menuparent ul iframe, #header-region ul.nice-menu li.menuparent ul iframe 

Błąd parsowania  

mask() 

2.2 PODSTRONA II 

Arkusz CSS:  

css 

#djmediatools .dj-categories a.dj-category, #djmediatools .dj-categories a.dj-category:hover  

Zbyt dużo wartości lub wartości nie rozpoznane 

#jm-allpage .dj-readmore-wrapper .dj-readmore:hover  

Niepoprawny numer : text-transform underline nie jest wartością text-transform 

Ten profil ma specyficzny syntax dla @charset: @charset dokładnie po jednej spacji a 

następnie nazwa kodowania w cudzysłowie zakończona bezpośrednio średnikiem. 

Sprawdzenie występowania lub braku elementów struktury 

3.1 PODSTRONA I 

3.1.1 Elementy struktury 

Nagłówek poziomu 1  

Nagłówek poziomu 2  

Lista nienumerowana/punktowana  

Wyszukiwarka  

ARIA  

ARIA tabindex  

Błędy 
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W linku występuje obraz bez alternatywnego tekstu. Obrazy muszą mieć opisowy tekst 

alternatywny. Jeśli obraz znajduje się w łączu, które nie zawiera tekstu i obraz nie dostarcza 

tekstu alternatywnego, czytnik ekranu nie ma zawartości do przedstawienia użytkownikowi 

dotycząceja funkcji łącza. Dodaj odpowiedni tekst alternatywny, który prezentuje zawartość 

obrazu i/lub funkcję łącza.  

 

Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

PODSTRONA I 

Bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła. Zwiększ kontrast między 

kolorem pierwszego planu (tekstu) a kolorem tła. Duży tekst (większy niż 18 punktów lub 14 

punktów pogrubiony) nie wymaga tak dużego kontrastu jak mniejszy tekst. Więcej nt. 

kontrastu w wytycznej: 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA) 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

 

Ogólną opinię użytkowników przeprowadzających analizę należy określić jako 

pozytywną. Żadna z osób biorących udział w badaniu nie zgłosiła problemów. 

Najważniejsze wymogi związane z posługiwaniem się witryną zostały w ich ocenie 

spełnione. Zadania, które wykonywali w większości przypadków nie okazały się  

kłopotliwe. W niektórych przypadkach jednak zauważono, że na wykonanie zadania 

jest potrzebna większa ilość czasu. W ogólnej ocenie jednak nie wpłynęło to wyraźnie 

na ocenę dostępności analizowanej witryny. Osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na to czy 

korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Opinia osób z niepełnosprawnością wzroku odnośnie do elementów 

wspomagających dostępność była pozytywna W niektórych przypadkach zauważono 

jednak mniej intuicyjne rozmieszczenie pewnych elementów witryny, w związku z 

czym dotarcie do nich okazało się w pewnym stopniu ograniczone. Jednak i w tym 

przypadku zauważone ograniczenia zostały zgodnie ocenione jako niewielkie i 

niestanowiące istotnych barier w dotarciu do najważniejszych informacji.  

 

347. Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

Adres strony głównej:      https://www.kuratorium.bialystok.pl/ 

 

 Czas realizacji badania: 25.11.2019 – 24.02.2020 

 

 Lista osób biorących udział w badaniu - członkowie zespołów badawczych: 
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imię i nazwisko stanowisko 

Ewa Łukaszuk Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Jakub Backiel  Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Emilia Mnich Członek zespołu badawczego – 
analiza ekspercka 

Michał Królikowski Członek zespołu badawczego   
– analiza użytkowników stron 

Agnieszka Wasiluk  Członek zespołu badawczego – 
analiza użytkowników stron 

 

 

 Podsumowanie analizy eksperckiej: identyfikacja błędów, ich implikacje oraz 

propozycje zmian. 

 

Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

a) Sprawdzenie kodu źródłowego HTML według standardów W3C i WCAG 2.0 

 

1.1 PODSTRONA I 

1.1.1 Błędy wg standardu W3C 

Element p nie jest dozwolony jako element potomny w tagu i w tym kontekście. Od linii 

236, kolumna 7; do linii 236, kolumna 9 

<i>↩<p>Celem  

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 663, kolumna 117; do linii 663, kolumna 136 

l-widget”><div align=”center”>↩<a hr. 

Atrybut frameborder w tagu iframe jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu 

parametry w arkuszu CSS. 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście. 

Od linii 786, kolumna 10; do linii 788, kolumna 8 
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↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

Element ‚font’ jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w arkuszu 

CSS. Od linii 820, kolumna 103; do linii 820, kolumna 117 

xtwidget”><font size=”3”><b>Kur  

1.1.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 93 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 96 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 660 [WCAG2 2.4.1/4.1.2 (A)] Należy dodać atrybut „title”, aby ułatwić 

identyfikację i nawigację: 

Należy dodać atrybut ‚title’ dla każdej ramki <frame> i <iframe> w celu ułatwienia 

identyfikacji i nawigacji. Więcej informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG20-

TECHS/H64.html 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe width=”560” height=”315” src=”https://www.youtube.com/embed/484BGVSgkuY” 

frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-

picture” allowfullscreen> 

[WCAG2 1.4.4 (AA)] Należy używać jednostek miar względnych zamiast 

bezwzględnych: 

Używanie jednostek względnych ułatwia renderowanie strony w różnych rozdzielczościach i 

pozwala ludziom z trudnościami wzroku na powiększanie podglądu stron, aby ułatwić ich 

odczytywanie. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html 

<iframe width=”560” height=”315” 

src=”https://www.youtube.com/embed/LNNVXo9zwOo?rel=0” frameborder=”0” 

allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” 

allowfullscreen> 

1.2 PODSTRONA II 
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1.2.1 Błędy wg standardu W3C 

Atrybut align w tagu div jest przestarzały. Najlepiej definiować tego typu parametry w 

arkuszu CSS. 

Od linii 438, kolumna 117; do linii 438, kolumna 136 

l-widget”><div align=”center”>↩<a hr 

allowfullscreen></ifra 

Element tbody nie jest dozwolony jako element potomny w tagu table w tym kontekście. 

Od linii 561, kolumna 10; do linii 563, kolumna 8 

↩</tfoot>↩↩<tbody>↩<tr> 

1.2.2 Błędy związane z WCAG 2.0 

Linia 93 [WCAG2 2.4.6 (AA)] Etykiety formantu formularza muszą być unikatowe:  

Zobacz także w linii: 96 

Użyj unikatowych etykiet, aby użytkownicy mogli rozróżniać formanty formularza na tej 

samej stronie. Alternatywnie, umieść je w różnych <fieldset> z unikatowymi etykietami 

<legend>, ponieważ tekst w tym tagu jest odczytywany wraz z tekstem etykiety. Więcej 

informacji na https://www.w3.org/TR/WCAG21/#headings-and-labels 

<label for=”search-input”> 

Linia 459 [WCAG2 1.1.1 (A)] Atrybuty „title”, „Aria-Label” i „Aria-labelledby” 

powinny być puste lub nie występować: 

Podczas korzystania ze znacznika <img> dopuszczalne jest, aby obrazy posiadały pusty 

atrybut „Alt” (jeśli nie zawierają istotnych treści) i, dodatkowo, atrybut „title”, „Aria-Label” i 

„Aria-labelledby” także były puste lub nie występowały. Więcej informacji na 

https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H67.html 

<img width=”767” height=”226” src=”https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/ 

uploads/2018/01/niepodlegla2.jpg” class=”image wp-image-17308 attachment-full size-full” 

alt=”” style=”max-width: 100%; height: auto;” title=”Stulecie odzyskania niepodległości” /> 

 

 

b) Sprawdzenie kodu źródłowego CSS wg standardu W3C 

2.1 PODSTRONA I 

Arkusz CSS: 

Linia 1 

.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

Linia 1 
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.wp-block-column break-word nie jest wartością word-break Linia 1 

.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content break-word nie jest wartością word-

break 

Arkusz CSS: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/themes/kuratorium/ 

style.min.css?ver=5.1.1 

 

c) Sprawdzenie kontrastu kolorystycznego określonego w standardzie WCAG 2.0 

 

Brak błędów kontrastu. 

 

 Podsumowanie analizy użytkowników 

Witryna została oceniona przez użytkowników z niepełnosprawnościami jako łatwa w obsłudze 

i dostępna. Posługiwanie się nią nie przysporzyło uczestnikom badania problemów. Zadania 

związane z analizą strony wykonywali w większości przypadków sprawnie i w stosunkowo 

krótkim czasie. Rozmieszczenie najważniejszych elementów okazało się właściwe. Osoby z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności nie miały problemów z obsługą strony bez względu na 

to czy korzystają z niej bezpośrednio, czy za pośrednictwem programów zwiększających 

dostępność. Nawet w przypadku osób, dla których dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

możliwość korzystania ze strony był wiek, wykonywanie zaplanowanych zadań przebiegało 

bez zakłóceń. Dotarcie do poszukiwanych informacji nie było kłopotliwe. Osoby z 

niepełnosprawnością wzroku wyraziły pozytywną opinię na temat elementów wspomagających 

dostępność. Ułatwiały one nawigację oraz odczytywanie treści. Witryna poddana analizie była 

określana jako przyjazna i prosta w obsłudze. Dobrze został też oceniony sposób formułowania 

zawartych na stronie treści, nie dostrzeżono nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania 

języka.  

 

 

 

 

 

 


