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• Wprowadzenie do idei dostępności;

• Wprowadzenie do specyfikacji WCAG 2.1. wraz z podstawowymi aspektami technicznymi 

dostępności;

• Prezentacja najważniejszych aspektów dostępności;

• Prezentacja obsługi serwisów przy pomocy czytnika ekranu;

• Przedstawienie wszystkich niezbędnych działań redaktorskich pod kątem wymagań prawa;

Dostępność serwisów internetowych instytucji publicznych w kontekście obowiązującego prawa.



Pełny dostęp do informacji i usług.

Samodzielny, wygodny i efektywny dostęp do serwisów internetowych.

Bezpieczny dostęp do usług.

Czym jest dostępność?



Nadawca a odbiorca informacji.



Nie ma jednorodnej grupy
„OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”...

Nie ma prostej

„RECEPTY NA DOSTĘPNOŚĆ”



Niewidomi

Najbardziej „oczywista” grupa niepełnosprawnych 
potrzebująca ułatwień dostępności.

Nie zawsze jednak ułatwienia są tak „oczywiste” jak 
mogłoby się wydawać.



Niewidomi

Jak sobie radzą z komputerem?



Słabowidzący

Oczywista grupa niepełnosprawnych potrzebująca ułatwień dostępności.

Ich potrzeby nie są jednak zazwyczaj dobrze rozumiane



Słabowidzący

Jak sobie radzą z komputerem?



Niesłyszący

Zupełnie „niespodziewana” grupa osób potrzebujących ułatwień dostępności.

Ich potrzeby są zazwyczaj całkowicie lekceważone



Niepełnosprawni ruchowo

Niepełnosprawni ruchowo????



Niepełnosprawni ruchowo

– tylko klawiatura

– tylko urządzenia wskazujące

– oba powyższe ale z utrudnieniami

– sterowanie głosem

– sterowanie oddechem

– ruchem gałek ocznych



Niepełnosprawni ruchowo



Osoby z dysleksją

Tekst musi być odpowiednio prezentowany

Dyslektyk nie tylko robi błędy pisząc!



Osoby słabo wykształcone

Tekst musi być odpowiednio przygotowany

Nie każdy zrozumie trudny zwrot techniczny!



8,5% Polaków cierpi na zaburzenia widzenia kolorów.

4-8% dzieci i młodzieży cierpi na ADHD

(60% dorosłych z tej grupy ma objawy ADHD).

10% Polaków ma dysleksję.

13% Polaków cierpi na zaburzenia lękowe.

16% Polaków choruje na depresję lub ma stany depresyjne.

15% Polaków to seniorzy.





Kto jeszcze jest niepełnosprawny?



WCAG – teraz już 2.1

Ustawa o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych 



WCAG 2.1
Web Content Accessibility Guidelines

Zalecenia kierowane przede wszystkim do programistów i projektantów

serwisów i aplikacji internetowych, ale dotyczą również redaktorów





WCAG 2.1
Web Content Accessibility Guidelines

Art. 5. 1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę 
internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.



WCAG 2.1
Web Content Accessibility Guidelines

Art. 5. 2. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich 
funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.



WCAG 2.1
Web Content Accessibility Guidelines

Art. 5. 3. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot 
publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 
normy EN 301 549 V2.1.2.













www.akceslab.pl/poradnik

http://www.akceslab.pl/poradnik










– napisy (dla niesłyszących);

– tłumacz na język migowy;

– audiodeskrypcja (niewidomi);



– transkrypcja tekstowa w pliku lub na stronie;















Tworzenie dostępnych dokumentów

W jaki sposób tworzymy 
dostępne dokumenty cyfrowe?

Word, Open Office, Libre Office



Tworzenie dostępnych dokumentów

Czego głównie będzie dotyczyła 
kwestia dostępności dokumentu?
• Nagłówki
• Listy
• Tabele
• Grafiki
• Prezentacja



Tworzenie dostępnych dokumentów

Nagłówki

Tu nie chodzi (tylko) o wygląd!



Tworzenie dostępnych dokumentów

Nagłówki



Tworzenie dostępnych dokumentów

Listy

Tu nie chodzi (tylko) o wygląd!



Tworzenie dostępnych dokumentów

Listy



Tworzenie dostępnych dokumentów

Tabele

Tu nie chodzi (tylko) o wygląd!



Tworzenie dostępnych dokumentów

Tabele



Tworzenie dostępnych dokumentów

Tabele



Trzeba je opisać 
(a czasami też podpisać, a to nie jest to samo!)

Tworzenie dostępnych dokumentów

Grafiki



Tworzenie dostępnych dokumentów

Grafiki



Tworzenie dostępnych dokumentów

Grafiki



Trzeba je opisać.
Jak?

www.akceslab.pl/poradnik/
Spróbuj wyobrazić sobie, że opisujesz komuś tę grafikę przez telefon…

Grafiki

Tworzenie dostępnych 

dokumentów

http://www.akceslab.pl/poradnik/


Statystyki i wykresyGrafiki

Tworzenie dostępnych 

dokumentów



Statystyki i wykresyGrafiki

Tworzenie dostępnych 

dokumentów



Grafiki
Statystyki i wykresy…

albo wręcz:

Tworzenie dostępnych 

dokumentów



Grafiki

Statystyki i wykresy…

Tabelka z danymi 
(i tak ją zazwyczaj masz!)

Tworzenie dostępnych 

dokumentów



Prezentacja

TAK!
Tu chodzi o wygląd!

Tworzenie dostępnych 

dokumentów



Prezentacja

Tworzenie dostępnych 

dokumentów



Tworzenie dostępnych 

dokumentów

Prezentacja



Tworzenie dostępnych 

dokumentów



Tworzenie dostępnych dokumentów

Prezentacja

czyli też dobór słów,
długości zdań, 

długości akapitu…

Logios Jasnopis

http://logios.pl/
http://www.jasnopis.pl/


Tworzenie dostępnych dokumentów

Prezentacja
• należy unikać obszernych tekstów, 
• tekst powinien być podzielony na krótkie akapity,
• Należy używać zrozumiałego, powszechnie używanego słownictwa, 
• jeśli konieczne jest użycie skrótu niezbędne jest wyjaśnienie jego znaczenia przy 

pierwszym użyciu.
• Wskazane jest Unikanie zdań wielokrotnie złożonych. 
• Krótkie zdania są bardziej zrozumiałe dla użytkowników.
• Należy Stosować śródtytuły w postaci nagłówków oraz dzielić tekst na akapity.
• nie należy stosować w nadmiarze wyróżnień w tekście poprzez pochylenia, pogrubiania i 

podkreślania.



Tworzenie dostępnych dokumentów

Prezentacja

• stosuj czcionki bezszeryfowe, 
• nie udziwniaj tekstu stosując zmiany kroju czcionek, ich układu i prezentacji



Tworzenie dostępnych dokumentów

Prezentacja

Prosto i kropka

https://www.youtube.com/watch?v=u1ufyW5mE4o

Kampania edukacyjna „Prosto i kropka” dotycząca 
upraszczania urzędowej komunikacji pisemnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=u1ufyW5mE4o
https://www.youtube.com/watch?v=u1ufyW5mE4o


Tworzenie dostępnych dokumentów

POEKSPERYMENTUJMY…



Tworzenie dostępnych dokumentów

PDF

PDF powstały z dostępnego dokumentu tekstowego jest zazwyczaj

DOSTĘPNY



Tworzenie dostępnych dokumentów

Przykład:
Dostępny i niedostępny PDF
dla osoby niewidomej





• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzenie, czy na stronie żadne elementy tekstowe lub nietekstowe nie wskazują na jakąkolwiek 
zawartość określając ją jedynie kolorem.

(Np.: „Przeczytaj tekst na żółtym tle”, "Błąd oznaczono kolorem czerwonym", "Sprzedaż miesiąca lipca 
oznaczono na żółto"...)



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 1.3.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy jakiekolwiek elementy – tekstowe i nietekstowe - nie przekazują informacji wyłącznie za 
pomocą koloru.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 1.3.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 1.4.3 - poziom dostępności: AA

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić kontrast we wszystkich elementach - tekstowych, nietekstowych, w opcjach menu.

Narzędzie do badania kontrastu : http://www.paciellogroup.com/node/18?q=node/20

http://www.paciellogroup.com/node/18?q=node/20


▪ Brak wskazywania elementów na stronie za pomocą koloru.

▪ Brak przekazu informacji jedynie za pomocą koloru.

▪ Kontrast elementów obecnych na stronie w stosunku do tła wynosi co 

najmniej 4,5:1.



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 3.3.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy istnieje możliwość jednoznacznego zidentyfikowania przyczyny błędów we 
wpisywanych danych. Użytkownik musi wiedzieć, jaki jest poprawny format i/lub rodzaj 
wpisywanych danych.

Przy ważnych formularzach warto utworzyć szereg różnych sposobów uprzedzenia użytkownika
o błędach, warto też dać możliwość szybkiego sposobu dotarcia do miejsc gdzie są błędy.





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 3.3.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy podawana jest tekstowa informacja o obowiązkowym wypełnieniu poszczególnych pól, jak 
również o ich ewentualnym formacie, typie, jeśli to konieczne.





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 - 3.3.3 - poziom dostępności: AA

Redaktor

Sprawdzić obecność informacji bądź sugestii ułatwiających poprawienie błędów w wypełnionym 
formularzu.





● Błąd we wpisanych w formularzu danych jest jednoznacznie zidentyfikowany, dostępny i zrozumiały dla wszystkich 
użytkowników.

● Format oraz charakter obowiązkowy informacji, które mają być podane w formularzu jest jednoznacznie podany
i zrozumiały dla wszystkich użytkowników.

● Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości.
● Pola o podobnym znaczeniu zostały pogrupowane w formularzu za pomocą znaczników <fieldset> oraz ewentualnie 

<optgroup>.
● W przypadku użycia znaczników <fieldset> w formularzach użyty jest odpowiednio sformułowany znacznik <legend>.
● W przypadku użycia znaczników <optgroup> w formularzach użyta jest odpowiednio sformułowana etykieta <label>.

● Wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane.
● W przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu pojawia się informacja sugerująca sposób

w jaki sposób można ponownie, poprawnie wpisać dane.
● W przypadku formularza do którego wpisywane są szczególnie ważne dane związane z finansami, informacjami 

osobowymi czy dotyczące sytuacji prawnej, istnieje mechanizm umożliwiający weryfikację i poprawienie danych przed 
ich wysłaniem



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.1.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić obecność i poprawność atrybutu „alt” przy wszystkich elementach img, area, input
type="image", applet.

Sprawdzić, czy opis ma odpowiednią długość (zalecamy maksimum 128 znaków).







Opis alternatywny: Rodzina: mama, dwójka dzieci i tata













Opisy alternatywne: Twitter



Opisy alternatywne: Twitter



Opisy alternatywne: Facebook



Opisy alternatywne: Facebook



Opisy alternatywne: Facebook



Opisy alternatywne: Linkedin



Opisy alternatywne: Linkedin



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.1.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy rozszerzony opis jest odpowiednio sformułowany dla grafik, które tego wymagają. 
Sprawdzić (jeśli to niezbędne) obecności atrybutu „longdesc” ustanawiającego połączenie między 
grafiką i jej długim opisem.



...longdesc=”http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem_(obraz_Jana_Matejki)”



www.akceslab.pl/poradnik

http://www.akceslab.pl/poradnik


●Wszystkie grafiki w serwisie mają przypisany poprawnie sformułowany atrybut alt.

●Wszystkie elementy nietekstowe w serwisie mają przypisany poprawnie sformułowany 
atrybut alt.

●Wszystkie graficzne elementy czysto dekoracyjne mają pusty atrybut alt (alt=””).

●Wszystkie opisy alternatywne mają rozsądną długość (liczbę znaków).

●Elementy, które tego wymagają mają poprawnie utworzony poszerzony opis.

●Istnienie rozwiązania powodującego dostępność CAPTCHA.

●Zachowana jest spójność tekstowych opisów alternatywnych, etykiet i „title”
w powtarzających się elementach



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.2.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.2.3 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić obecność transkrypcji tekstowej dla ruchomej zawartości wizualnej, lub zawartości dźwiękowej. 
Sprawdzić, czy transkrypcja jest odpowiednio sformułowana.

Dotyczy zarówno elementów multimedialnych obecnych na stronie jak i tych, które są do pobrania ze 
strony. Opis może znajdować się w osobnym pliku do pobrania.



Transkrypcja



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.2.2 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić obecność zsynchronizowanych napisów dla filmów. Sprawdzić poprawność zsynchronizowania 
napisów dla mediów zsynchronizowanych (audio+video).





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.3.1 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy na badanych stronach nie ma elementów, które w jakimkolwiek kontekście powodują 
gwałtowne zmiany jasności lub czerwone błyski o dużej częstotliwości (3 na sekundę).
Dotyczy to również wyświetlanych na stronie filmów!





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.2.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.2.2 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy nie ma elementów migających, których nie da się zatrzymać.
Sprawdzić, czy nie ma elementów ukazujących ruch uruchamiających się automatycznie bez możliwości 
zatrzymania.
Sprawdzić możliwość zatrzymania i ponownego uruchomienia defilujących, uruchamiających się 
automatycznie informacji.





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.4.2 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy nie ma elementów uruchamiających odczyt dźwięku, którego nie można zatrzymać.



http://www.angelfire.com/super/badwebs/

http://www.angelfire.com/super/badwebs/


• Wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis (tytuł) wyjaśniający co 
przedstawiają lub czego dotyczą.

• Wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający co 
przedstawiają lub czego dotyczą.

• Wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie 
sformułowaną audiodeskrypcję.

• Wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają, poprawnie sformułowane napisy 
dla niesłyszących.

• Na stronie nie ma żadnych elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.

• Wszystkie elementy typu skryptowego lub programowalne w inny sposób są w pełni dostępne dla urządzeń 
wspomagających.

• Wszystkie elementy multimedialne (obrazy lub dźwięk) nadawane na żywo mają napisy.

• Na stronach nie ma żadnych elementów osadzonych w znacznikach <BLINK>, <BGSOUND> lub <MARQEE>.

• Brak migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać.

• Wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę.

• Brak elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.1.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy w przypadku linków dostępnych jedynie za pomocą myszy istnieje w pełni dostępna 
alternatywa w formie linków tekstowych znajdująca się obok tych linków.





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.4 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić obecność informacji o otwarciu nowego okna w przypadku użycia atrybutu „target” w linkach lub 
formularzach, linkach graficznych i elementach klikalnych lub w przypadku użycia kodu javascript.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 3.2.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy nie ma nowych okien otwierających się bez udziału użytkownika.





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.1.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy nie ma “pułapek klawiaturowych”.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.4 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić możliwość łatwego zidentyfikowania elementu docelowego bądź innego działania wszystkich 
linków i przycisków, również poza kontekstem strony.
Dobrym narzędziem do przeprowadzenia takiego badania jest dodatek do przeglądarki Firefox
„Accessibility Extension” który pozwala na wyświetlenie listy linków, dzięki czemu można łatwo znaleźć
linki niezrozumiałe poza kontekstem.





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.4 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.4 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy nie ma linków nie posiadających zrozumiałego tytułu/opisu alternatywnego wyjaśniającego 
ich funkcję.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.3 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości 
strony.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.4 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają w swoim opisie lub w 
swoim kontekście informacje o ich formacie i wielkości.





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.3 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić obecność informacji o języku dokumentów do pobrania jeśli jest to niezbędne.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.5 - poziom dostępności: AA

Redaktor

Sprawdzić obecność i poprawność mapy serwisu. Sprawdzić, czy jest dostęp do mapy serwisu ze strony 
głównej. 
Sprawdzić obecność i poprawność działania wyszukiwarki w serwisie. Sprawdzić, czy istnieje możliwość 
swobodnej nawigacji w serwisie za pomocą różnych metod i technik.





• Wszystkie graficzne elementy klikalne posiadające atrybut „ismap”, „usemap” i podobne, podzielone na 
strefy klikalne są dostępne z klawiatury.

• Obecność ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
• Brak mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.

• Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
• Brak pułapki klawiaturowej.

• Brak mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę.
• Brak mechanizmu automatycznie przekierowującego stronę do innego adresu.

• Możliwość łatwego zrozumienia celu i/lub działania linków.
• Spójność linków w całym serwisie.

• Brak pustych linków.
• Obecność aktualnej mapy strony bądź wyszukiwarki w serwisie.

• Spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych w serwisie.
• Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości.

• Linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich języku, formacie oraz 
rozmiarze.

• Zgrupowanie i identyfikacja linków mających podobne funkcje.
• Obecność i spójność ułożenia linku przejdź do treści i innych linków ułatwiających omijanie bloków.

• Spójność ułożenia linków pozwalających omijanie bloków na wszystkich stronach serwisu.



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.2 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy nie ma słów, których litery są oddzielone od siebie spacjami



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy zostało utrzymane wyraźne wyróżnienie wizualne linków.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.4.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.7 - poziom dostępności: AA

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy fokus nie został usunięty z elementów aktywnych.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.4.5 - poziom dostępności: AA

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy elementy graficzne przekazujące treść nie mogą być zastąpione odpowiednim 
formatowaniem aby uniknąć wstawiania obrazu.





● Brak informacji, które byłyby generowane poprzez arkusze stylów.

● Po dezaktywacji stylów informacje są nadal czytelne.

● Po dezaktywacji stylów informacje przekazywane jako tło są nadal czytelne.

● Brak słów, które są pisane literami oddzielonymi spacjami.

● Brak symboli typu ASCII-Art bądź obecność zrozumiałej alternatywy.

● We wszystkich przypadkach, gdy w arkuszu zdefiniowany jest kolor jakiegokolwiek elementu, 

zdefiniowany jest również kolor tła, na którym występuje (i odwrotnie).

● Utrzymanie wyróżnienia wizualnego linków.

● Utrzymanie widoczności fokusa.

● Utrzymanie widoczności całości informacji na stronie po powiększeniu do 200%.

● Brak jednostek bezwzględnych służących do definiowania rozmiaru czcionek w elementach 

formularzy.

● Obecność mechanizmu pozwalającego na powiększenie rozmiarów czcionki do 200% rozmiarów 

początkowych.



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.2 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy strona ma odpowiedni tytuł.



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 4.1.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić poprawność syntaksy - brak błędów składni w HTML

http://validator.w3.org/

http://validator.w3.org/


Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 3.1.2 - poziom dostępności: AA

Redaktor

Sprawdzić czy elementy obcojęzyczne w stosunku do zadeklarowanego języka strony, a obecne w 
treści, maja poprawną deklarację języka. 



● Deklaracja DTD jest poprawnie sformułowana w kodzie każdej strony.

● Brak błędów oraz brak przestarzałych, nieużywanych elementów HTML.

● Obecność odpowiednich, poprawnych tytułów stron.

● Obecność poprawnej deklaracji języka na każdej stronie.

● Obecność poprawnej deklaracji języka dla elementów obcojęzycznych w treści stron.



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.6 - poziom dostępności: AA

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić ciągłość i odpowiednią treść i odwzorowanie hierarchii strony w nagłówkach.

„Accessibility Extension”. 





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.1 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy wszystkie elementy prezentowane wizualnie jako lista (uporządkowana i 

nieuporządkowana) są poprawnie zadeklarowane w kodzie strony. Sprawdzić brak wizualnych 
symulacji listy nieuporządkowanej. 





Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy cytaty są odpowiednio wyróżnione. 



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.1.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.2 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 2.4.3 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 3.1.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 4.1.2 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić dostępność dokumentów udostępnionych do pobrania. 

Sprawdzić ewentualnie, czy skany dokumentów mają alternatywę tekstową.



● Na każdej stronie jest jeden nagłówek h1.

● Nagłówki na stronie przypisane są do odpowiednich elementów, w odpowiedniej kolejności.

● Brak list elementów nie mających odzwierciedlenia w kodzie strony.

● Poprawna struktura list definicji.

● Poprawne sygnalizowanie cytatów.

● Dostępność dokumentów udostępnionych do pobrania.

● Brak ramek bez tytułu.



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.1 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić obecność znaczników <th> wskazujących nagłówki w tabelach prezentujących dane 
tabelaryczne oraz połączeń między poszczególnymi komórkami, a odpowiednimi nagłówkami. 



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.1 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.2 - poziom dostępności: A

Redaktor/Webmaster

Sprawdzić, czy elementy sprawiające wrażenie tabel nie są formatowane za pomocą innych 
sposobów niż tabela. 



● Wszystkie tabele mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi.
● Tabele nie prezentujące danych nie mają elementów tabel prezentujących dane.

● Brak tabel wizualnych prezentujących dane, tworzonych za pomocą narzędzi 
tekstowych.

● Brak tabel prezentujących dane bez tytułów i opisów.
● Tabele służące jako szkielet strony mają jasno określoną rolę



• Kolory

• Formularze

• Grafika

• Multimedia

• Nawigacja

• Prezentacja

• Skrypty

• Standardy

• Struktura

• Tabele

• Tekst



Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.3.3 - poziom dostępności: A
Kryterium sukcesu WCAG 2.1 – 1.4.1 - poziom dostępności: A

Redaktor

Sprawdzić, czy nie ma elementów przekazujących informację jedynie w odniesieniu do formy
lub pozycji. 



1. WCAG 2.1 : https://www.w3.org/TR/WCAG21/
2. Polskie (nieoficjalne) tłumaczenie podstawowych elementów WCAG 2.0 : http://firr.org.pl/index.php/pl/7-

aktualnosci/529-tlumaczenie-polskie-.wcag-2-0-gotowe
3. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3CB1B40EDACD4B17C125837E003D4251
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526
5. Dodatek do Firefox: WAVE, Accessibility Checker…
6. Utilitia: http://utilitia.pl/
7. SortSite : https://www.powermapper.com/products/sortsite/checks/accessibility-checks/
8. Analiza kontrastu: https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
9. PAC – weryfikacja dostępności pdf: https://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-

pac/downloading-pac.html
10. Czytnik ekranu (screenreader) NVDA: www.nvda.pl
11. Weryfikacja poprawności kodu html: https://validator.w3.org/
12. Sprawdzanie czytelności tekstu : http://www.logios.pl/, http://jasnopis.pl/aplikacja

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
http://firr.org.pl/index.php/pl/7-aktualnosci/529-tlumaczenie-polskie-.wcag-2-0-gotowe
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3CB1B40EDACD4B17C125837E003D4251
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526
http://utilitia.pl/
https://www.powermapper.com/products/sortsite/checks/accessibility-checks/
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac/downloading-pac.html
http://www.nvda.pl/
https://validator.w3.org/
http://www.logios.pl/
http://jasnopis.pl/aplikacja


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


