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RAPORT Z AUDYTU DOSTĘPNOŚCI WITRYNY  
Historie z POWEREM – strona internetowa Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce. 
https://jestespowerful.pl/    
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Poziom zgodności  z WCAG: A, AA  

https://jestespowerful.pl/
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Zastrzeżenia 

Raport jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Podmiot Zamawiający może odwołać się 
w swojej deklaracji dostępności do ustaleń raportu w formule zdefiniowanej w sekcji Rekomendacje do 
Deklaracji dostępności.  

Część pierwszą raportu, w tym zbiorcze zestawienie wyników, syntetyczną ocenę dostępności oraz 
rekomendacje dotyczące działań naprawczych Zamawiający może opublikować na swojej stronie internetowej, 
umieszczając łącze do pobrania raportu w Deklaracji dostępności.  

Część szczegółowa (szczegółowe raporty błędów oraz powiązane z nimi objaśnienia mogą być udostępnione 
dowolnemu wykonawcy w celu naprawy wykrytych błędów i usterek i poinformowaniem, że treści raportu 
objęte są ochroną na podstawie prawa autorskiego.    

Prawa autorskie do wszelkich umieszczonych w Raporcie opisów problemów dostępności, testów, rozwiązań 
należą do Pracowni Dostępności Cyfrowej. LepszyWeb.pl Stefan Wajda. 

Autor udziela Podmiotowi Zmawiającemu bezterminowej licencji na wykorzystanie treści raportu w szkoleniach 
wewnętrznych prowadzonych w związku z zadaniami w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej.  
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Tło, cele, metodologia oceny   

1. Dane badanej strony internetowej 

Adres URL strony: https://jestespowerful.pl/  
Nazwa / Tytuł strony: Historie z POWEREM – strona internetowa Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w Małopolsce. 
Język strony: polski 
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
Adres wydawcy: pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków 
Realizator witryny: Agencja Reklamowa dsk sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 10; 02-737 Warszawa 

2. Streszczenie wyników 

Ten raport opisuje zgodność badanej witryny z Wytyczne dla dostępności internetowej (WCAG) 2.1 (łącze do 
oryginału: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1). Przegląd oparty został na metodzie oceny 
zgodności  zalecanej przez W3C i opisanej w notatce Metodologia oceniania zgodności w zakresie dostępności 
internetowej (WCAG-EM) 1.0 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdza się, że strona internetowa udostępniana pod adresem 
https://jestespowerful.pl/ 

jest zgodna  
z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
z dnia 4 kwietnia 2019 roku 

3. Tło oceny 

Ocena zgodności strony internetowej z WCAG 2.1 w zakresie dostępności wymaga kombinacji automatycznych 
narzędzi ewaluacyjnych oraz oceny eksperckiej dokonanej przez doświadczonego recenzenta, zwanej także 
oceną ręczną. Takie badanie z zasady nie obejmuje wszystkich stron. Szczegółowym badaniom poddawana jest 
próbka stron (zasady doboru próbki stron zostały opisane poniżej w sekcji 6. Dobór próbki stron). Oznacza to, 
że na stronach niepoddanych badaniu i ocenie mogą się zdarzyć inne problemy z dostępnością, niż wykryte 
podczas oceny i przedstawione w raporcie. 

Jest to znane i zrozumiale ograniczenie takiej oceny zgodności. Nie podważa ono wiarygodności oceny, ale 
zwraca uwagę, że ocena odnosi się tylko i wyłącznie do zbadanych stron i wskazuje jedynie na prawdopodobny 
poziom zgodności całej witryny z WCAG 2.1.     

Wyraźnie należy również zaznaczyć, że wyniki przedstawione w tym raporcie oparte są na ocenie 
przeprowadzonej w następujących dniach: 27-31 marca 2022 roku. Witryna internetowa mogła się od tego 
czasu zmienić.  

Oznacza to również, że wszelkie oświadczenia wydawcy witryny o jej zgodności z WCAG 2.1 w danym 
momencie muszą być formułowane przez Wydawcę witryny zgodnie z jego oceną, uwzględniającą – oprócz 
niniejszego raportu – własne obserwacje oraz informacje zwrotne od użytkowników witryny.     

https://jestespowerful.pl/
https://testy.lepszyweb.pl/wcag21
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://testy.lepszyweb.pl/met-wcag-em-pl
https://testy.lepszyweb.pl/met-wcag-em-pl
https://jestespowerful.pl/


Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl  Strona 5 z 12 
 

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny są dostępne w notatce Metodologia oceniania zgodności 
w zakresie dostępności internetowej (WCAG-EM) 1.0 (łącze do oryginału: Website Accessibility Conformance 
Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0). 

4.  Cele audytu  

• Stwierdzenie aktualnego stanu zgodności strony internetowej z WCAG 2.1 i jej dostępności dla 
wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych. 

• Zidentyfikowanie problemów z dostępnością strony dla wszystkich użytkowników i określenie zaleceń 
i wskazówek w celu podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących barier. 

5. Metodologia analizy 

Badana strona/aplikacja WWW: https://jestespowerful.pl/  
Data badania: 27-31 marca 2022 r. 
Zakres badania: Ocena zgodności z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 

Polska wersja Wytycznych dostępna jest pod adresem 
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/. 

Poziom zgodności: Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku (Dziennik 
Ustaw 2019, poz. 848) 
Zgodność na poziomie AA, z wyjątkiem kryterium sukcesu 1.2.4 Napisy 
rozszerzone (na żywo). 

Badania przeprowadził: mgr Stefan Wajda 
Środowisko  System operacyjny:  

Windows 10 Home 
Android v. 9 
Oprogramowanie użytkownika:  
Przeglądarka stron www – Chrome, wersja 84.0.4147.105 
Przeglądarka stron www – Firefox, wersja 79.0 (64 bity) 
Czytnik ekranu NVDA – wersja 2019.3.1 
Program Talkback (system Android) 

Narzędzia badawcze: Walidatory stron www: 
HTML– W3C Markup Validation Service  
CSS – CSS Validation Service 
Automatyczny walidator HTML, CSS, WCAG  
ANDI – Inspektor Dostępnych Nazw i Opisów 
IBM Equal Access Accessibility Chxcecker 
Color Contrast Analyser – narzędzie do analizy kontrastu kolorów 
WCAG Contrast checker – narzędzie do analizy kontrastu dla przeglądarek 

https://testy.lepszyweb.pl/met-wcag-em-pl
https://testy.lepszyweb.pl/met-wcag-em-pl
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
https://jestespowerful.pl/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848
https://validator.w3.org/nu/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
https://lepszyweb.pl/ANDI/
https://chrome.google.com/webstore/detail/ibm-equal-access-accessib/lkcagbfjnkomcinoddgooolagloogehp
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/wcag-contrast-checker/
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6. Dobór próbki stron 

Ocenie poddano całą witrynę, na którą złożyły się strony: 

• Główna (typu ‘landing page’ 
• Dostępność cyfrowa 
• Polityka prywatności 

Każda z badanych stron (widoków) i procedur została poddana takiej samej procedurze testowej, której celem 
podstawowym było zbadanie i stwierdzenie poziomu zgodności aplikacji z wymaganiami WCAG określonymi 
przez 4 główne „Zasady” WCAG – Postrzegalność, Funkcjonalność, Zrozumiałość i Solidność, 13 Wytycznych 
oraz 49 kryteriów sukcesów spośród 50 określonych w WCAG 2.1 (z wyjątkiem kryterium sukcesu 1.2.4 Napisy 
rozszerzone (na żywo), które zostało wyłączone z oceny na podstawie przepisów Ustawy o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku (Art. 3.1 
ustawy pkt. 1) 
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Wyniki audytu 

7. Tabele podsumowujące ocenę zgodności  

Tabela jest podsumowaniem wyniku badania dla wszystkich kryteriów sukcesu określonych w WCAG 2.1 
mających. WCAG jest zorganizowane wokół 4 zasad: (1) Postrzegalność, (2) Funkcjonalność, (3) Zrozumiałość 
i (4) Solidność, 13 wytycznych i 78 kryteriów sukcesu, które określają minimalne wymagania na poziomie A, AA 
lub AAA. Polskie prawo wymaga zgodności stron internetowych i aplikacji mobilnych ze wszystkimi kryteriami 
sukcesu na poziomie A i AA, z wyjątkiem kryterium 1.2.4 Napisy na żywo. Ze szczegółami każdego kryterium 
można się zapoznać w tłumaczeniu dokumentu Jak spełnić WCAG. Nazwy kryteriów sukcesu w tabeli poniżej są 
łączami do tego dokumentu. Liczby w numerach kryteriów sukcesu oznaczają: pierwsza – numer zasady, druga 
numer wytycznej, trzecia – numer kryterium sukcesu.       

Uwaga: Ocena zgodności ma charakter zerojedynkowy. Oznacza to, że jeśli na jakiejkolwiek stronie 
stwierdzono wystąpienie choćby jednego drobnego naruszenia kryterium sukcesu, to powoduje, że 
zarówno ta strona, jak i cala witryna nie spełnia danego kryterium.  Nie oznacza to jednak, że witryna jest 
niedostępna. Oznacza jedynie, że znaleziono treść lub treści, które są niedostępne ze względu na 
niespełnienie określonego kryterium sukcesu. 

Legenda 

Zgodne z WCAG – kryterium spełnione ✔ 
Niezgodne z WCAG – kryterium niespełnione ✖ 
Niezgodne z WCAG, zgodne z ustawą ✖ 
Zgodne z WCAG, zalecane ulepszenie ✔ 

Nie ma zastosowania – nie stwierdzono wystąpienia przypadku ND 
Niebadane – dotyczy kryteriów sukcesu ponad wymaganym poziomem Niebadane 

Tabela 1. Zbiorcze wyniki oceny zgodności z 1. zasadą WCAG POSTRZEGALNOŚĆ 

Kryterium sukcesu Poziom Ocena 
1.1.1 Treść nietekstowa A ✔ Kryterium spełnione 

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) A ✔ Kryterium spełnione 

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie) A ✔Kryterium spełnione 

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów 
(nagranie) 

A ✔Kryterium spełnione 

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo) AA ND Nie ma zastosowania  

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)  AA ✔ Kryterium spełnione 

1.3.1 Informacje i relacje A ✔Kryterium spełnione 

1.3.2 Zrozumiała kolejność A ✔Kryterium spełnione 

1.3.3 Właściwości zmysłowe A ✔Kryterium spełnione 

1.3.4 Orientacja AA ✔Kryterium spełnione 

1.3.5 Określenie pożądanej wartości AA ND Nie ma zastosowania 

1.4.1 Użycie koloru A ✔ Kryterium spełnione 

https://wcag.lepszyweb.pl/#non-text-content
https://wcag.lepszyweb.pl/#audio-only-and-video-only-prerecorded
https://wcag.lepszyweb.pl/#captions-prerecorded
https://wcag.lepszyweb.pl/#audio-description-or-media-alternative-prerecorded
https://wcag.lepszyweb.pl/#audio-description-or-media-alternative-prerecorded
https://wcag.lepszyweb.pl/#captions-live
https://wcag.lepszyweb.pl/#audio-description-prerecorded
https://wcag.lepszyweb.pl/#info-and-relationships
https://wcag.lepszyweb.pl/#meaningful-sequence
https://wcag.lepszyweb.pl/#sensory-characteristics
https://wcag.lepszyweb.pl/#orientation
https://wcag.lepszyweb.pl/#identify-input-purpose
https://wcag.lepszyweb.pl/#use-of-color
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Kryterium sukcesu Poziom Ocena 

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku A ✔ Kryterium spełnione 

1.4.3 Kontrast (minimalny) AA ✔ Kryterium spełnione 

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu AA ✔ Kryterium spełnione 

1.4.5 Obrazy tekstu AA ✔ Kryterium spełnione 

1.4.10 Dopasowanie do ekranu AA ✔ Kryterium spełnione 

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych AA ✔ Kryterium spełnione 

1.4.12 Odstępy w tekście AA ✔ Kryterium spełnione 

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu AA ✔ Kryterium spełnione 

  ND – 2 
  ✔spełnione – 18 
  ✖niespełnione – 0 

Tabela 2 Zbiorcze wyniki oceny zgodności z 2. zasadą WCAG  FUNKCJONALNOŚĆ 

Kryterium sukcesu Poziom Ocena 
2.1.1 Klawiatura A ✔Kryterium spełnione 

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę A ✔Kryterium spełnione 

2.1.4 Skróty klawiaturowe A ND Nie ma zastosowania 

2.2.1 Możliwość dostosowania czasu A ✔Kryterium spełnione 

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie A ✔ Kryterium spełnione 

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu A ✔ Kryterium spełnione 

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków A ✔Kryterium spełnione 

2.4.2 Tytuły stron A ✔Kryterium spełnione 

2.4.3 Kolejność fokusu A ✔ Kryterium spełnione 

2.4.4 Cel łącza (w kontekście) A ✔ Kryterium spełnione 

2.4.5 Wiele dróg AA ND Nie ma zastosowania 

2.4.6 Nagłówki i etykiety AA ✔Kryterium spełnione 

2.4.7 Widoczny fokus AA ✔ Kryterium spełnione 

2.5.1 Gesty wskazujące A ND Nie ma zastosowania  
2.5.2 Rezygnacja ze wskazania A ND Nie ma zastosowania  
2.5.3 Etykieta w nazwie A ✔Kryterium spełnione 
2.5.4 Aktywowanie ruchem A ND Nie ma zastosowania  
  ND – 5 
  ✔spełnione – 12 
  ✖niespełnione – 0 

Tabela 3  Zbiorcze wyniki oceny zgodności z 3. zasadą WCAG ZROZUMIAŁOŚĆ 

Kryterium sukcesu Poziom Ocena 

3.1.1 Język strony A ✔ Kryterium spełnione 

3.1.2 Język części AA ✔ Kryterium spełnione 

https://wcag.lepszyweb.pl/#audio-control
https://wcag.lepszyweb.pl/#contrast-minimum
https://wcag.lepszyweb.pl/#resize-text
https://wcag.lepszyweb.pl/#resize-text
https://wcag.lepszyweb.pl/#non-text-contrast
https://wcag.lepszyweb.pl/#text-spacing
https://wcag.lepszyweb.pl/#content-on-hover-or-focus
https://wcag.lepszyweb.pl/#keyboard
https://wcag.lepszyweb.pl/#no-keyboard-trap
https://wcag.lepszyweb.pl/#character-key-shortcuts
https://wcag.lepszyweb.pl/#timing-adjustable
https://wcag.lepszyweb.pl/#pause-stop-hide
https://wcag.lepszyweb.pl/#three-flashes-or-below-threshold
https://wcag.lepszyweb.pl/#bypass-blocks
https://wcag.lepszyweb.pl/#page-titled
https://wcag.lepszyweb.pl/#focus-order
https://wcag.lepszyweb.pl/#link-purpose-in-context
https://wcag.lepszyweb.pl/#multiple-ways
https://wcag.lepszyweb.pl/#headings-and-labels
https://wcag.lepszyweb.pl/#focus-visible
https://wcag.lepszyweb.pl/#pointer-gestures
https://wcag.lepszyweb.pl/#pointer-cancellation
https://wcag.lepszyweb.pl/#label-in-name
https://wcag.lepszyweb.pl/#motion-actuation
https://wcag.lepszyweb.pl/#language-of-page
https://wcag.lepszyweb.pl/#language-of-parts
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Kryterium sukcesu Poziom Ocena 
3.2.1 Po otrzymaniu fokusu A ✔ Kryterium spełnione 

3.2.2 Podczas wprowadzania danych A ✔ Kryterium spełnione 

3.2.3 Spójna nawigacja AA ✔ Kryterium spełnione 

3.2.4 Spójna identyfikacja AA ✔ Kryterium spełnione 

3.3.1 Identyfikacja błędu A ✔ Kryterium spełnione 

3.3.2 Etykiety lub instrukcje A ✔ Kryterium spełnione 

3.3.3 Sugestie korekty błędów AA ✔ Kryterium spełnione 

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych AA ✔ Kryterium spełnione 

  ND – 0 
  ✔ spełnione – 10 
  ✖niespełnione – 0 

Tabela 4 Zbiorcze wyniki oceny zgodności z 4. zasadą WCAG SOLIDNOŚĆ 

Kryterium sukcesu Poziom  

4.1.1. Poprawność kodu A ✔ Kryterium spełnione 

4.1.2. Nazwa, rola, wartość A ✔ Kryterium spełnione 

4.1.3. Komunikaty o stanie AA ✔ Kryterium spełnione 

  ND – 2 
  ✔ spełnione – 3 
  ✖niespełnione – 0 

Tabela 5. Podsumowanie 

Spełnionych kryteriów na poziomie A  26 
Niemających zastosowania na poziomie A 4 
Niespełnionych kryteriów na poziomie A 0 
Spełnionych kryteriów na poziomie AA (z uwagami) 17 
Niemających zastosowania na poziomie AA 3 
Niespełnionych kryteriów na poziomie AA 0 
Ogółem spełnionych kryteriów sukcesu na poziomie A i AA 43 
Ogółem niemających zastosowania na poziomie A i AA 7 
Ogółem niespełnionych kryteriów sukcesu na poziomie A i AA 0 

https://wcag.lepszyweb.pl/#on-focus
https://wcag.lepszyweb.pl/#on-input
https://wcag.lepszyweb.pl/#consistent-navigation
https://wcag.lepszyweb.pl/#consistent-identification
https://wcag.lepszyweb.pl/#error-identification
https://wcag.lepszyweb.pl/#labels-or-instructions
https://wcag.lepszyweb.pl/#error-suggestion
https://wcag.lepszyweb.pl/#error-prevention-legal-financial-data
https://wcag.lepszyweb.pl/#parsing
https://wcag.lepszyweb.pl/#name-role-value
https://wcag.lepszyweb.pl/#status-messages
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8. Rekomendacja oświadczenia w Deklaracji dostępności  

Wydawca może umieścić następujące stwierdzenia w Deklaracji dostępności: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie 
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Historie 
z POWEREM – Małopolska” pod adresem https://www.jestespowerful.pl. 

Strona internetowa Historie z POWEREM – Małopolska jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
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9. Syntetyczna ocena dostępności witryny 

Ogólny wynik badania: Witryna https://jestespowerful.pl/ przygotowana do wydania przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie jest zgodna z wymaganiami WCAG na poziomie A i AA, a tym samym jest zgodna 
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych.  

Na każdej z badanych stron przeprowadzono niezbędne testy odnoszące się do wymagań określonych 
w kryteriach sukcesu WCAG na poziomie A i poziomie AA.  

W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono, że: 

• 7 kryteriów sukcesu (wymagań WCAG) nie ma zastosowania do badanych stron to znaczy na badanych 
stronach nie występują elementy, które można by poddać badaniu 

• 43 kryteria sukcesu są spełnione. 

Witryna została zoptymalizowana pod kątem dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Istotne 
dla dostępności walory witryny przedstawiono poniżej:  

• Postrzegalność 

• Układ graficzny, typografia 

• Strona elastycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów i orientacji wyświetlaczy. 
• Zmiana rozmiaru i orientacji nie zaburza porządku i czytelności elementów.  
• Tekst można swobodnie powiększać lub zmniejszać odpowiednio do swoich potrzeb. 
• Powiększenie rozmiaru do 200% nie powoduje problemów z czytelnością. 
• Wyrównanie do lewej strony i ograniczona liczba krojów czcionek wspomagają czytanie.   
• Kolorystyka uwzględnia zestawienia barw o wystarczającym kontraście tekstu i tła.   
• Instrukcje odwołujące się do zmysłów są również przekazane w inny sposób.     
• Wyróżnienia stosowane są oszczędnie, pomagają w skanowaniu zawartości. 

• Kluczowe obszary stron (punkty orientacyjne) 

• Strony oparte są na szablonach, układ zawartości jest czytelny i spójny. 
• Kluczowe obszary stron mają przypisane role opisujące ich zawartość (punkty orientacyjne).  
• Cała podstawowa treść stron znajduje się w głównym obszarze strony. 

• Struktura treści  

• Treść jest dzielona na małe porcje informacji (sekcje, akapity, listy). 
• Nagłówki, akapity, listy, tabele są oznaczone programowo i wyróżnione wizualnie. 
• Znaczniki strukturalne są stosowane w sposób odzwierciedlający relacje w treści. 
• Niestandardowe widżety i ich własności są sygnalizowane wizualnie i programowo. 
• Na stronie zachowane są standardowe konwencje formatowania. 

• Nagłówki  

• Tytuły i śródtytuły oznaczone są nagłówkami.  
• Tytuły strony, części stron oraz śródtytuły sekcji zawartości są opisowe, zwięzły, unikalne.  
• Kolejność nagłówków tytułujących zagnieżdżone sekcje treści jest poprawna. 
• Nagłówki treści głównej są spójne z tytułami stron. 

• Treść nietekstowa 

• Grafiki prezentacyjne i funkcjonalne są opisywane tekstem zastępczym. 

https://jestespowerful.pl/
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• Grafiki dekoracyjne są osadzane za pomocą CSS lub opisane pustym atrybutem alt. 
• Treść osadzonych materiałów wideo przekazują napisy rozszerzone, tłumaczenie migowe oraz 

audiodeskrypcja (materiał filmowy prezentowany jest w dwóch wersjach do wyboru). 

• Funkcjonalność 

• Obsługa  

• Stronę można przeglądać lub odsłuchać na różnych urządzeniach.  
• Stronę można skutecznie obsługiwać klawiaturą, myszką, dotykiem, gestami, głosem. 
• Wszystkie operacje wykonywane myszą lub dotykiem można wykonać klawiaturą.  
• Użytkownik może kontrolować odtwarzanie nagrań filmowych. 

• Nawigacja 

• Użytkownik może pomijać powtarzalne bloki treści, przeskakiwać do wybranej treści (mechanizm 
pomijania zapewnia menu, oznaczenie kluczowych obszarów strony (obsługiwane przez czytniki 
ekranu oraz przez dodatek „Landmarks” do przeglądarek) oraz poprawna struktura nagłówków.   

• Tytuły, nagłówki, etykiety, odnośniki opisują zwięźle i jasno cel lub przeznaczenie treści. 
• Teksty odnośników są zrozumiale bez kontekstu lub z poprzedzającego je kontekstu.  

• Wprowadzanie danych 

• Formularz ankiety obsługiwany jest przez aplikację Formularze Google, które zapewniają poprawną 
obsługę dostępności.      

• Zakłócenia 

• Na żadnej stronie nie ma niczego, co miga szybciej niż 3 razy na sekundę, ani innych treści 
odwracających uwagę użytkownika od treści głównej. 

• Zrozumiałość 

• Czytelność 

• Język stron i fragmentów innojęzycznych jest określony. 
• Język treści jest prosty i łatwy w czytaniu i słuchaniu. 

• Przewidywalność 

• Menu i paski nawigacyjne są umieszczone w tych samych miejscach stron. 
• Kolejność pozycji w menu i paskach nawigacyjnych jest taka sama. 

• Pomoc we wprowadzaniu danych 

• Błędy w wypełnieniu formularzy są sygnalizowane i opisywane 
• System przekazuje sugestie dotyczące naprawy błędów w formularzach 
• Przed wysłaniem formularza użytkownik może sprawdzić poprawność ważnych danych. 

• Solidność 
• Kod HTML i CSS jest zgodny ze standardami, nie powoduje problemów z dostępnością. 
• Niestandardowe widżety działają zgodnie ze wzorami projektowymi. 
• Informacje o stanie niestandardowych widżetów są prezentowane wizualnie i głosowo.  
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