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Audyt WCAG 2.1  

Dla strony : pspr.tarnow.pl 

Data : 5.10.2020 
 

Poziom A:                  Status: 

1.1.1 - [A] - Treść nietekstowa powinna zawierać atrybut ALT OK 

1.3.1 - [A] - Informacje i relacje powinny być ułożone w logicznej strukturze OK 

1.3.2 - [A] - Zrozumiała kolejność elementów po wyłączeniu CSS  OK 

1.3.3 - [A] - Elementy nawigacyjne oraz komunikaty powinny być oznaczone 
odpowiednio 

OK 

1.4.1 - [A] - Dodanie dodatkowej informacji przy każdej etykiecie - np wymagane OK 

1.4.2 - [A] - Kontrola odtwarzania dźwięku - Udostępnienie linku z możliwością 
zatrzymania, spauzowania, wyciszenia lub zmiany głośności  

Nie dotyczy 

2.1.1 - [A] - Klawiatura - Wszystkie funkcje strony powinny być dostępne przy 
użyciu klawiatury 

OK 

2.1.2 - [A] - Klawiatura nie powinna być zablokowana na konkretnym elemencie OK 

2.3.1 - [A] - Nie należy tworzyć treści, które migają częściej niż trzy razy na sekundę OK 

2.4.1 - [A] - Bezpośredni dostęp do wybranych elementów podstrony OK 

2.4.3 - [A] - Kolejność zaznaczenia na stronie ma być intuicyjna  OK 

2.4.4 - [A] - Aktywne elementy na stronie muszą być jednoznaczne lub dodatkowo 
opisane 

OK 

2.2.1 - [A] - Brak limitów czasowych lub możliwość ich ustawienia - 
wyłączenia/zwiększenia. 

OK 

2.2.2 - [A] - Możliwość użycia pauzy, zatrzymania, ukrycia ruchu automatycznego 
na stronie  

OK 

3.1.1 - [A] - Określenie języka strony za pomocą atrybutu lang OK 

3.2.1 - [A] - Po oznaczeniu fokusem nie powinna zajść żadna zmiana kontekstu na 
stronie 

OK 

3.3.1 - [A] - Wyświetlanie informacji o polach wymaganych formularza lub 
występujących błędach 

OK 

3.3.2 - [A] - Stosuj etykiety lub instrukcje dla elementów interaktywnych OK 

4.1.1 - [A] - Kod HTML i CSS musi być wolny od błędów i poprawny semantycznie OK 

4.1.1 - [A] - Parsowanie - Kod HTML i CSS musi być wolny od błędów i poprawny 
semantycznie 

OK 

4.1.2 - [A] - Wszystkie komponenty interfejsu mają mechanizmy wspierania 
dostępności oraz muszą być jednoznacznie identyfikowane  

OK 
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Poziom AA:                    Status: 

1.2.5 - [AA] - Audio deskrypcja - Zapewnienie opcji, która pozwoli zmienić 
oryginalną ścieżkę dźwiękową w inną 

Nie dotyczy 

1.3.5 - [AA] - Określenie elementów wyjściowych tak, aby były przystępne dla 
czytników ekranu  

OK 

1.4.3 - [AA] - Kontrast minimalny między tłem i tekstem 4.5 : 1  OK 

1.4.4 - [AA] - Możliwość zmiany rozmiaru tekstu  OK 

1.4.10 - [AA] - Zawijanie tekstu bez scrolla w poziomie (na boki) OK 

1.4.11 - [AA] - Kontrast dla treści niebędących tekstem 3:1 OK 

1.4.12 - [AA] - Odstępy w tekście powinny być odpowiednie i zmieniane OK 

1.4.13 - [AA] - Treści wyskakująca "on hover" nie powinna sama znikać do póki 
myszka nie zjedzie 

OK 

2.4.7 - [AA] - Ustawienie wyglądu focusa w sposób widoczny OK 

2.4.5 - [AA] - Możliwość znalezienia stron na różne sposoby OK 

3.2.3 - [AA] - Linki nawigacyjne nie powinny zmieniać swojej kolejności OK 

3.2.4 - [AA] - Elementy o tej samej funkcjonalności powinny być zawsze opisywane 
tak samo 

OK 

3.3.3 - [AA] - W razie błędu przy wprowadzaniu danych - sugestia poprawnego 
rozwiązania 

OK 

3.3.4 - [AA] - Zastosowanie mechanizmów pozwalających na przywrócenie danych, 
weryfikację lub potwierdzenie 

Nie dotyczy 

 

Poziom AAA:                  Status: 

1.4.9 - [AAA] - Bez tekstu na grafice (bez wyjątków) Brak 

1.4.8 - [AAA] - Prezentacja wizualna - kolor tła i tekstu wybierany przez usera Brak 

2.1.3 - [AAA] - Klawiatura (bez wyjątku) - Wszystko powinno być dostępne przy 
użyciu klawiatury 

OK 

2.2.3 - [AAA] - Brak jakichkolwiek limitów czasowych OK 

2.2.5 - [AAA] - Możliwość ponownej autentyfikacji po wygaśnięciu sesji OK 

2.2.6 - [AAA] - W razie braku aktywności i utraty danych należy poinformować 
użytkownika 

Nie dotyczy 

2.4.8 - [AAA] - Strona musi jednoznacznie wskazywać użytkownikowi na jakiej 
podstronie się znajduje  

Częściowo 

2.4.9 - [AAA] - Wszystkie elementy aktywne muszą zawierać opis celu   
bezpośrednio z linkowanego tekstu  

Częściowo 

2.4.10 - [AAA] - Stosowanie nagłówków sekcji  Częściowo 
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Wnioski z audytu:  

Po wykonaniu audytu stwierdzamy że audytowana strona internetowa jest dostosowana do 

założeń WCAG 2.1 na bardzo dobrym poziomie.  

• Strona dopasowana jest do WCAG 2.1 na poziomie A: W całości  

• Strona dopasowana jest do WCAG 2.1 na poziomie AA: W całości  

• Strona dopasowana jest do WCAG 2.1 na poziomie AAA: Częściowo z wyjątkiem mi.n. :  

o Niektóre schematy graficzne zawierają tekst czytany (dopuszczalne). 

o Użytkownik nie może wybierać dowolnej kolorystyki serwisu, tylko zgodnie z 

szablonami (dopuszczalne)  

 

 


