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1. DOSTOSOWANIE DO WCAG 2.1 – 
wykryte błędy 

ZASADA 1 - POSTRZEGALNOŚĆ 

WYTYCZNA 1.1 – Alternatywa dla treści 
Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione 
użytkownikom w dostępny dla nich sposób. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie 
dotyczy 

1.1.1 Alternatywa dla treści A  x  

 

WYTYCZNA: 1.1.1 

PROBLEM: brak kontekstu dla linku 

ADRES URL:  

PDF 

http://www.usk.opole.pl/szpital/projekty-realizowane-przez-szpital  

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Link wykorzystuje ogólny tekst, taki jak „Kliknij tutaj”, bez otaczającego tekstu 
wyjaśniającego cel łącza. 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Użytkownicy czytników ekranu używają tekstu wokół łączy, aby pomóc zrozumieć, do 
czego służy łącze. Jeśli tekst linku jest bardzo ogólny i nie ma otaczającego go tekstu, nie 
ma sposobu, aby dowiedzieć się, co robi łącze.  

Należy użyć opisowej etykiety linku lub dodać do linku etykietę aria-label lub aria-
describedby. 

 

 

WYTYCZNA 1.2 – Media zmienne w czasie 
Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie.  

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 
1.2.1 Tylko dźwięk lub tylko wideo (nagranie) A   x 

http://www.usk.opole.pl/szpital/projekty-realizowane-przez-szpital


                                                                     

1.2.2 Napisy (nagranie) A  x  
1.2.3 Audiodeskrypcje lub treści alternatywne 
multimediów (nagranie) A  x  

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)    x 

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)    x 

 

WYTYCZNA: 1.2.2 oraz 1.2.3 

PROBLEM: brak alternatywy dla mediów 

ADRES URL:  

Przykład: http://www.usk.opole.pl/video-blog/gaszynchallenge-sor-uniwersytecki-szpital-
kliniczny-w-opolu 

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone, 
zapewnione są napisy rozszerzone.  

Zapewniona jest alternatywa dla multimediów lub audiodeskrypcja dla nagrań wideo w 
multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one 
alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone. 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Należy zadbać o przynajmniej jedną alternatywę dla publikowanych mediów np. napisy 
lub audiodeskrypcja  

 

 

WYTYCZNA 1.3 – możliwość adaptacji 
Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty 
ich informacji czy struktury. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

1.3.1 Informacje i  jej związki A  x  
1.3.2 Zrozumiała kolejność A x   
1.3.3 Charakterystyki zmysłowe A X   
1.3.4 Orientacja (2.1) AA x   
1.3.5 Określ prawidłową wartość (2.1) AA x   

 

http://www.usk.opole.pl/video-blog/gaszynchallenge-sor-uniwersytecki-szpital-kliniczny-w-opolu
http://www.usk.opole.pl/video-blog/gaszynchallenge-sor-uniwersytecki-szpital-kliniczny-w-opolu


                                                                     

WYTYCZNA: 1.3.1 (F87) 

PROBLEM: Treść wstawiona za pomocą CSS nie jest odczytywana przez niektóre czytniki 
ekranu. 

ADRES URL:  

https://try.powermapper.com/Reports/e995a71c-f773-40da-823b-
f502ae84d9be/report/res/35.view.htm#err-l361c1-0 

https://try.powermapper.com/Reports/e995a71c-f773-40da-823b-
f502ae84d9be/report/res/36.view.htm#err-l950c1-0  

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Treść wstawiona za pomocą CSS nie jest odczytywana przez niektóre czytniki ekranu i nie 
jest dostępna dla osób wyłączających arkusze stylów. 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Przenieś zawartość z CSS na stronę HTML, aby wszyscy użytkownicy mogli ją zobaczyć. 

 

WYTYCZNA 1.4 – możliwość rozróżnienia 
Użytkownik powinien móc dobrze widzieć, bądź słyszeć treści — mieć możliwość 
oddzielenia informacji od tła. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie 
dotyczy 

1.4.1 Użycie koloru A x   

1.4.2 Kontrola dźwięku A x   

1.4.3 Kontrast (minimalny) AA  x  

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu AA x   

1.4.5 Grafiki tekstowe AA  x  
1.4.10 Zawijanie tekstu (2.1) AA x   
1.4.11 kontrast dla treści nie będących tekstem 
(2.1) AA x   

1.4.12 Światło w tekście (2.1) AA x   

1.4.13 treści spod kursora lub fokusu (2.1) AA x   

 

WYTYCZNA: 1.4.3 

PROBLEM: Niewystarczający poziom kontrastu 

https://try.powermapper.com/Reports/e995a71c-f773-40da-823b-f502ae84d9be/report/res/35.view.htm#err-l361c1-0
https://try.powermapper.com/Reports/e995a71c-f773-40da-823b-f502ae84d9be/report/res/35.view.htm#err-l361c1-0
https://try.powermapper.com/Reports/e995a71c-f773-40da-823b-f502ae84d9be/report/res/36.view.htm#err-l950c1-0
https://try.powermapper.com/Reports/e995a71c-f773-40da-823b-f502ae84d9be/report/res/36.view.htm#err-l950c1-0


                                                                     

ADRES URL:  

http://www.usk.opole.pl/  

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Upewnij się, że kolory tekstu i tła mają wystarczający kontrast. 

Niektórym użytkownikom trudno jest odczytać jasnoszary tekst na białym tle, ciemnoszary 
tekst na czarnym tle i biały tekst na czerwonym tle. 

Obecny współczynnik kontrastu koloru tekstu do koloru tła to: 

• 1,98 z kolorem: rgb (185,184,184); kolor tła: rgb (255,255,255); rozmiar czcionki: 12 
pkt; waga czcionki: 400; 

• 2,96 z kolorami: rgb (255,255,255); background-color: rgb (98,156,198); font-size: 
18,75pt; font-weight: 400; 

• 2,96 z kolorami: rgb (255,255,255); background-color: rgb (98,156,198); font-size: 
18,75pt; font-weight: 700; 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

• Współczynnik kontrastu powinien wynosić 3,0 lub więcej dla tekstu 18-punktowego 
lub więcej 

• Współczynnik kontrastu powinien wynosić 3,0 lub więcej dla 14-punktowego 
pogrubionego tekstu lub więcej 

• Dla wszystkich pozostałych tekstów współczynnik kontrastu powinien wynosić 4,5 lub 
więcej 

 

WYTYCZNA: 1.4.5 

PROBLEM: na stronie znajdują się grafiki tekstowe 

ADRES URL:  

Przykład: http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/stawiam-na-przyszlosc  

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Strona zawiera grafiki zawierające tekst niemożliwy do odczytania przez osoby z niektórymi 
niepełnosprawnościami  (np. wzrokowymi) 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Należy zapewnić przynajmniej właściwy opis ALT dla tekstu, możliwy do odczytania przez 
czytniki ekranu. 
W podanym przykładzie powyżej opis alt brzmi „foto”, co nijak nie odpowiada zawartości 
grafiki. 

 

http://www.usk.opole.pl/
http://www.usk.opole.pl/aktualnosci/stawiam-na-przyszlosc


                                                                     

ZASADA 2 - FUNKCJONALNOŚĆ 

WYTYCZNA 2.1 – dostępność z klawiatury 
Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

2.1.1 Klawiatura A x   

2.1.2 Klawiatura niezablokowana A x   

2.1.4 jednoliterowe skróty klawiaturowe (2.1) A x   
 

WYTYCZNA 2.2 – wystarczająca ilość czasu 
Wystarczająca ilość czasu: Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na 
przeczytanie i skorzystanie z treści. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

2.2.1 Ilość czasu możliwa do ustawienia A   x 

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie A   x 

 

WYTYCZNA 2.3 – atak padaczki 
Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

2.3.1 Trzy błyski lub przekaz podprogowy A x   

 

WYTYCZNA 2.4  - możliwość nawigacji 
Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie 
treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

2.4.1 Bezpośredni dostęp A x   

2.4.2 Tytuł strony A x   

2.4.3 Kolejność zaznaczenia A x   

2.4.4 Cel linku (z kontekstem) A  x  

2.4.5 Wiele dróg AA x   

2.4.6 Nagłówki i etykiety AA  x  

2.4.7 Widoczność zaznaczenia AA  x  



                                                                     

WYTYCZNA: 2.4.4 

PROBLEM: przycisk „Więcej informacji” nie działa 

ADRES URL:  

 

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Przycisk „Więcej informacji”  na etapie informacji o ciasteczkach nie prowadzi do żadnej 
dodatkowej podstrony. 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Należy naprawić link lub go usunąć.  

 

 

WYTYCZNA: 2.4.6 

PROBLEM: Etykiety pól formularza powinny być unikalne. 

ADRES URL:  

http://www.usk.opole.pl/   

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Etykiety pól formularza powinny być niepowtarzalne na stronie lub zbliżone do tekstu 
zapewniającego kontekst. 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Pola formularza z tą samą etykietą wymagają dodatkowego kontekstu (np. Nagłówka), 
aby wyjaśnić różnice między polami. 

 

WYTYCZNA: 2.4.7 (F78) 

http://www.usk.opole.pl/


                                                                     

PROBLEM: Kontur CSS lub styl obramowania w tym elemencie utrudnia lub uniemożliwia 
wyświetlenie konturu punktu zaznaczenia przerywanego linku. 

ADRES URL:  

http://www.usk.opole.pl/  

http://www.usk.opole.pl/sites/default/files/css/css_Y2TKN2M7o0j-
auiPIMA_CH8lwLR70FrvVBOHJ2U8Ww4.css  

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Użycie obramowania lub stylu konturu, które przesłania fokus, powoduje problemy dla 
użytkowników korzystających tylko z klawiatury w: 

• Chrome (zasłania wskaźnik fokusu na linkach, przyciskach, menu rozwijanych i 
kontrolkach zakresu) 

• Firefox (zasłania wskaźnik skupienia na linkach) 
• Internet Explorer (zasłania wskaźnik fokusu na linkach, przyciskach i kontrolkach 

zakresu) 
• Internet Explorer nie obsługuje właściwości `outline-offset:`, więc użycie jej nie 

pozwala w niezawodny sposób uniknąć nakładania się konturów fokusu. 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Zmień styl, aby uniknąć zasłaniania konturu fokusu wokół elementów, na które można 
ustawić fokus. 

 

WYTYCZNA 2.5  - metody wprowadzania tekstu 
Pozwól użytkownikom na obsługę funkcji za pomocą różnych opcji poza klawiaturą. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

2.5.1 gesty punktowe  A X   

2.5.2 Anulowanie kliknięcia  A X   

2.5.3 Etykieta w nazwie A x   

2.5.4 Aktywowanie ruchem A   x 

 

 

ZASADA 3 - ZROZUMIAŁOŚĆ 

WYTYCZNA 3.1 – możliwość odczytania 
Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

3.1.1 Język strony A x   

http://www.usk.opole.pl/
http://www.usk.opole.pl/sites/default/files/css/css_Y2TKN2M7o0j-auiPIMA_CH8lwLR70FrvVBOHJ2U8Ww4.css
http://www.usk.opole.pl/sites/default/files/css/css_Y2TKN2M7o0j-auiPIMA_CH8lwLR70FrvVBOHJ2U8Ww4.css


                                                                     

3.1.2 Język elementów AA x   
 

WYTYCZNA 3.2 - przewidywalność 
Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

3.2.1 Zaznaczenie A x   

3.2.2 Wprowadzenie danych A x   

3.2.3 Spójna nawigacja AA x   

3.2.4 Spójna identyfikacja AA x   

 

WYTYCZNA 3.3 – pomoc przy wprowadzaniu informacji 
Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

3.3.1 Identyfikacja błędów A x   

3.3.2 Etykiety lub instrukcje A x   

3.3.3 Sugestie rozwiązań błędów AA x   

3.3.4 Zapobieganie błędom (formularze prawne, 
finansowe, z podawaniem danych) AA x   

 

ZASADA 4 - SOLIDNOŚĆ 

WYTYCZNA 4.1 - kompatybilność 
Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami 
użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi. 

Kryterium sukcesu Poziom Tak Nie Nie dotyczy 

4.1.1 Parsowanie A  x  

4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość A  x  

4.1.3 Komunikaty o stanie AA x   
 

 



                                                                     

WYTYCZNA: 4.1.1 

PROBLEM: strona nie przechodzi pełnej walidacji HTML. 

ADRES URL:  

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Atrybut frameborder w elemencie iframe jest przestarzały. Przykład: 

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/m7z7yZORIgs........ 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

W miarę możliwości należy użyć rozwiązań CSS. 

 

 

WYTYCZNA: 4.1.2 

PROBLEM: element ARIA role = button jest pusty i nie ma dostępnej nazwy. 

ADRES URL:  

DOKŁADNY OPIS PROBLEMU: 

Prawidłowe użycie znacznika Aria umożliwia czytnikom ekranu odczytanie funkcji 
przypisanej do przycisku.  

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: 

Dodać tekst między początkowymi i końcowymi tagami elementu 

Dodać atrybut aria-label 

Dodać atrybut aria-labelledby 

Dodać atrybut img alt, jeśli przycisk zawiera element img 
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