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Szprotawa, 04.11.2022 

Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej, poziom 

podstawowy 

Tabela sporządzona na podstawie listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności 

cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, opracowanej 

przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 

Lp. Kryterium sukcesu 
Adres: www.splesznogorne.pl, ewentualne 

uwagi 

1 1.1.1 - Treść nietekstowa 

Pozytywna, na badanych stronach nie ma 

elementów wymagających poszerzonych 

opisów 

2 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) Nie dotyczy 

3 
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa 

tekstowa dla mediów (nagranie) 
Nie dotyczy 

4 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) Nie dotyczy 

5 1.3.1 - Informacje i relacje 
Pozytywna, nie ma informacji przekazywanej 

wyłącznie kolorem 

6 1.3.3 - Właściwości zmysłowe 
Pozytywna, nie ma informacji przekazywanej 

jedynie przez pozycję lub formę 

7 1.3.4 – Orientacja 
Pozytywna, z treści strony można korzystać 

bez względu na orientację ekranu 

8 1.4.1 - Użycie koloru 

Pozytywna, nie ma informacji przekazywanej 

wyłącznie kolorem, nie ma instrukcji 

odnoszącej się do koloru elementu 

9 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku 

Pozytywna, nie ma automatycznie 

uruchamianego dźwięk, którego nie da się 

zatrzymać 

10 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu 
Pozytywna, po powiększeniu widoku strony 

do 200% widać całość informacji ze strony 
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Lp. Kryterium sukcesu 
Adres: www.splesznogorne.pl, ewentualne 

uwagi 

11 2.1.1 - Klawiatura 

Pozytywna, nie ma problemów przy 

nawigacji klawiaturą, na badanych stronach 

nie ma odtwarzaczy multimediów lub 

odtwarzaczy multimediów niedostępnych za 

pomocą klawiatury 

12 2.2.1 - Dostosowanie czasu 

Pozytywna, nie ma żadnych pułapek 

klawiaturowych, nie ma migających lub 

elementów, których nie da się zatrzymać 

(mignięcia rzadziej niż raz na 5 sekund) 

13 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie 

Pozytywna, nie ma migających lub 

elementów, których nie da się zatrzymać 

(mignięcia rzadziej niż raz na 5 sekund) 

14 
2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej 

progu 

Pozytywna, na badanej stronie nie ma 

elementów, które szybko błyskają na 

czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność 

15 2.4.2 - Tytuł strony 

Pozytywna, każda strona ma unikalny, 

właściwie przygotowany, tytuł informujący o 

jej zawartości 

16 2.4.3 - Kolejność fokusu 
Pozytywna, nawigacja za pomocą klawiatury 

jest logiczna i zgodna z wyglądem strony 

17 2.4.4 - Cel łącza (w kontekście) 

Pozytywna, treści otwierają się w nowym 

oknie/zakładce przeglądarki i jest o tym 

wcześniejsza informacja, nie ma 

mechanizmu otwierającego nowe okno bez 

udziału użytkownika, w treści linku lub 

bezpośrednio obok niego są informacje o 

formacie i wielkości 

18 2.4.5 - Wiele dróg 

Pozytywna, na stronach jest działająca 

wyszukiwarka i aktualna mapa strony, na 

wszystkich badanych stronach menu 

wygląda i działa tak samo 

19 2.4.7 - Widoczny fokus 
Pozytywna, fokus jest widoczny – elementy 

wyróżniają się po wybraniu klawiaturą 
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Lp. Kryterium sukcesu 
Adres: www.splesznogorne.pl, ewentualne 

uwagi 

20 3.2.3 - Spójna nawigacja 
Pozytywna, na wszystkich badanych 

stronach, menu wygląda i działa tak samo 

21 3.3.1 - Identyfikacja błędu 
Nie dotyczy, na badanych stronach nie ma 

formularza 

22 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje 
Nie dotyczy, na badanych stronach nie ma 

formularza 

23 3.3.3 - Sugestie korekty błędów 
Nie dotyczy, na badanych stronach nie ma 

formularza 

24 
3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, 

finansowym, w danych) 

Nie dotyczy, na badanych stronach nie ma 

formularza 

 


