
Badanie dostępności strony www.powiatchelmski.pl wykonane  

na podstawie listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo 

Cyfryzacji.  

Badanie dokonane przy pomocy samooceny podmiotu publicznego. 

Próbka wybrana do badania: 

Lp. Adres URL Typ strony 

 http://powiatchelmski.pl Strona startowa 

 - Strona logowania 

 http://powiatchelmski.pl/mapa-strony/ Mapa strony 

 http://powiatchelmski.pl/kontakt/ Informacje kontaktowe 

 - Formularz kontaktowy 

 - Strona pomocy 

 - Informacje prawne 

 
http://powiatchelmski.pl/schemat-organizacyjny/ Strona istotna dla usługi 

świadczonej przez urząd 

 
http://powiatchelmski.pl Strona z formularzem 

wyszukiwania 

 
http://powiatchelmski.pl/?s=powiat&lang=pl Stronę z wynikami 

wyszukiwania 

 http://powiatchelmski.pl/deklaracja-dostepnosci/ Deklarację dostępności 

 

http://powiatchelmski.pl/publikacje/ Strona o wyraźnie 
odrębnym wyglądzie od 
reszty lub zawierające 
innego rodzaju treści 

 
http://powiatchelmski.pl/wp-
content/uploads/2020/07/kalendarz_2020.pdf 

Jeden dokument do 
pobrania 

 - Materiał multimedialny 

 
http://powiatchelmski.pl/2020/07/21/rekrutacja-do-liceum-
ogolnoksztalcacego-w-dubience/ 

Losowe strony 

 http://powiatchelmski.pl/powiatowe-sluzby-inspekcje-i-straze/ 

 http://powiatchelmski.pl/strategia-rozwoju-powiatu/ 

 
http://powiatchelmski.pl/2020/05/28/razem-dla-rozwoju-e-
uslug-publicznych/ 

 
http://powiatchelmski.pl/schemat-organizacyjny/wydzial-
promocji-i-rozwoju/ 

 http://powiatchelmski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/ 

  



Weryfikacja dostępności cyfrowej na poziomie 1. 

Sprawdzenie dostępności cyfrowej strony internetowej na poziomie 1 nie wymaga żadnej wiedzy 

technicznej na temat obsługi stron internetowych ani na temat kodu HTML. Wymaga natomiast 

jedynie podstawowej umiejętności korzystania ze stron internetowych. 

Przy każdym pytaniu/zdaniu listy kontrolnej należy jedną z proponowanych odpowiedzi: TAK, NIE lub 

NIE DOTYCZY. 

Lp. 
Kryteria 

WCAG 
Pytania kluczowe Odpowiedź Uwagi 

1.  
2.1.1 - 

Poziom „A” 

Czy wszystkie elementy 

aktywne w serwisie są 

dostępne za pomocą 

klawiatury? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

2.  
2.1.2 - 

Poziom „A” 

Czy na stronie jest pułapka 

klawiaturowa? 
NIE MA JEST  

3.  
2.3.1 -

Poziom „A” 

Czy na stronie znajdują się 

elementy, które powodują 

gwałtowne zmiany jasności 

lub szybko błyskają na 

czerwono? 

NIE, NIE MA 

TAKICH 

ELEMENTÓW 

TAK, SĄ 

TAKIE 

ELEMENTY 

 

4.  
1.4.2 - 

Poziom „A” 

Czy są na stronie elementy 

uruchamiające dźwięk, 

którego nie da się 

zatrzymać? 

NIE MA SĄ  

Lp. 
Kryteria 

WCAG 

Pytania dotyczące  

podstron z formularzem 

(jeśli na badanej stronie nie 

ma formularza, pytania 

należy pominąć) 

Odpowiedź Uwagi 

5.  
3.3.1 - 

Poziom „A” 

Czy informacja o błędzie w 

formularzu jednoznacznie ten 

błąd identyfikuje, jest 

dostępna i zrozumiała dla 

wszystkich użytkowników? 

TAK NIE 

Nie dotyczy – 

na stronie nie 

ma formularza 

6.  
3.3.3 - 

Poziom „AA” 

Czy w przypadku pojawienia 

się błędów w danych 

wpisanych w formularzu 

pojawia się informacja 

sugerująca sposób w jaki 

można ponownie, poprawnie 

wpisać te dane? 

TAK NIE 

Nie dotyczy – 

na stronie nie 

ma formularza 

Lp. 
Kryteria 

WCAG 
Pozostałe pytania Odpowiedź Uwagi 

7.  

1.1.1, 1.2.1, 

1.2.3 - 

Poziom „A” 

Czy wszystkie znaczące 

elementy animowane lub 

dźwiękowe posiadają 

odpowiedni opis (tytuł) 

wyjaśniający co 

przedstawiają lub czego 

dotyczą? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

8.  2.2.1, 2.2.2 - Czy są na stronie migające NIE MA SĄ TAKIE  
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Poziom „A” lub poruszające się elementy, 

których nie da się zatrzymać? 

TAKICH 

ELEMENTÓW 

ELEMENTY 

9.  
2.4.4 - 

Poziom „A” 

Czy jest ostrzeżenie przed 

otwarciem nowego 

okna/zakładki w 

przeglądarce. 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

Okna/zakładki 

otwierają się 

w tej samej 

karcie. 

10.  
2.4.4. - 

Poziom „A” 

Czy na stronie jest 

mechanizm otwierający nowe 

okno bez udziału 

użytkownika? 

NIE MA JEST  

11.  
2.4.5 - 

Poziom „AA” 

Czy jest na stronie jest 

aktualna mapa strony bądź 

wyszukiwarka. 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

12.  
2.4.5, 3.2.3 - 

Poziom „AA” 

Czy zachowana jest spójność 

układu i działania pasków 

menu i innych elementów 

nawigacyjnych na różnych 

stronach w serwisie. 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

13.  
2.4.3 - 

Poziom „A” 

Czy nawigacja za pomocą 

klawiatury odbywa się w 

logicznej kolejności w 

stosunku do zawartości 

strony? 

TAK  NIE  

14.  
2.4.4 - 

Poziom „A” 

Czy linki prowadzące do 

dokumentów do pobrania 

zawierają informację o ich 

języku, formacie oraz 

rozmiarze? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

15.  
1.4.4 - 

Poziom „AA” 

Czy po powiększeniu strony 
do 200% rozmiarów 

początkowych utrzymana jest 
widoczność całości informacji 

na stronie? 

TAK NIE  

16.  
1.3.4 - 

Poziom „AA” 

Czy dostęp do treści 
(zawartości) strony jest 

możliwy bez względu na 
orientację ekranu 

(pionowa/pozioma)? 

TAK NIE  
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Weryfikacja dostępności cyfrowej na poziomie 2. 

Sprawdzenie dostępności cyfrowej strony internetowej na poziomie 2 wymaga podstawowej (nie 
zaawansowanej) wiedzy na temat funkcjonowania stron internetowych, dodatków do przeglądarek, 

posługiwania się prostymi programami, rozumienia podstawowej logiki działania stron i  
umieszczonych na nich obiektów bez konieczności znajomości kodu html. Osoba przeprowadzająca 
badanie powinna mieć podstawowe przygotowanie w kwestiach dostępności cyfrowej, czyli powinna 

rozumieć podstawowe potrzeby różnych grup osób niepełnosprawnych. Potrafi posłużyć się w 
przeglądarce internetowej w sposób podstawowy dodatkiem typu WAVE czyli narzędziem 

wskazującym ewentualne błędy dostępności cyfrowej. 
Przy każdym pytaniu/zdaniu listy kontrolnej należy jedną z proponowanych odpowiedzi: TAK, NIE lub 

NIE DOTYCZY. 

Lp. 
Kryteria 

WCAG 
Pytania kluczowe Odpowiedź Uwagi 

1.  
1.1.1 - 

Poziom „A” 

Czy istnieje rozwiązanie 
powodującego dostępność 

CAPTCHA? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

Lp. 
Kryteria 

WCAG 

Pytania dotyczące  

podstron z formularzem 
Odpowiedź Uwagi 

1.  
3.3.4 - 

Poziom „AA” 

Czy w przypadku formularza 
do którego wpisywane są 
szczególnie ważne dane 
związane z finansami, 

informacjami osobowymi lub 
dotyczące sytuacji prawnej, 

istnieje mechanizm 
umożliwiający weryfikację i 
poprawienie danych przed 

ich wysłaniem? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

Lp. 
Kryteria 

WCAG 
Pozostałe pytania Odpowiedź Uwagi 

1.  
1.4.1 - 

Poziom „A” 
Czy wyróżnienie wizualne 

linków jest utrzymane? 
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY 

 

2.  
1.3.1, 1.4.1 - 
Poziom „A” 

Czy nie ma informacji 
przekazywanych jedynie za 

pomocą koloru? 
NIE MA SĄ  

3.  
1.2.2 - 

Poziom „A” 

Czy wszystkie multimedialne 
elementy wizualne 

zawierające ścieżkę 
dźwiękową posiadają 

poprawnie sformułowane 
napisy dla niesłyszących? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

4.  
2.1.1 - 

Poziom „A” 

Czy wszystkie elementy 
multimedialne niosące treść 

są dostępne bez użycia 
myszki lub posiadają 

dostępną alternatywę? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

5.  
2.1.1 - 

Poziom „A” 

Czy wszystkie graficzne 
elementy klikalne lub 

podzielone na strefy klikalne 
są dostępne z klawiatury? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

6.  
1.4.1 - 

Poziom „A” 

Czy jakiś element na badanej 
stronie wskazuje elementy za 

pomocą koloru? 
NIE TAK  

7.  
1.4.3 - 

Poziom „AA” 

Czy kontrast tekstu w 
stosunku do tła wynosi co 

najmniej 4,5:1? 
TAK NIE  
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8.  
1.4.11 - 

Poziom „AA” 

Czy kontrast kolorów użytych 
w elementach interfejsu w 

tym w grafikach 
pozwalających na 

zrozumienie treści lub 
będących nośnikiem 

informacji, w stosunku do tła 
wynosi co najmniej 3:1? 

TAK NIE  

9.  
1.2.3 - 

Poziom „A” 

Czy wszystkie znaczące 
elementy animowane lub 

dźwiękowe posiadają 
odpowiedni opis tekstowy 

wyjaśniający co 
przedstawiają lub czego 

dotyczą? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

10.  
1.2.5 - 

Poziom „AA” 

Czy wszystkie multimedialne 
elementy wizualne posiadają 

możliwą do uruchomienia 
bezwzrokowo, poprawnie 

sformułowaną 
audiodeskrypcję? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

11.  

2.4.1 - 
Poziom „A”, 

3.2.3 - 
Poziom „AA” 

Czy obecny jest link „przejdź 
do treści”, a jeśli jest i jest 

więcej linków pozwalających 
na omijanie bloków, to czy 

jest zachowana ich spójność 
na wszystkich badanych 

stronach? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

12.  
1.3.3 - 

Poziom „A” 

Czy na badanych stronach 
informacje są przekazywane 

jedynie poprzez użycie 
pozycji bądź formy? 

NIE SĄ SĄ  

13.  
2.4.2 - 

Poziom „A” 
Czy tytuły stron mają 
poprawną strukturę. 

TAK NIE  

14.  
1.1.1 - 

Poziom „A” 

Czy elementy, które tego 
wymagają, mają poprawnie 
utworzony poszerzony opis? 

TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

file:///C:/Users/a.pietrasiewicz/ezdpuw/20200204085540438/Lista%20kontrolna%20dostępności%20cyfrowej%20stron%20www.docx%23_2.4.1_-_Możliwość
file:///C:/Users/a.pietrasiewicz/ezdpuw/20200204085540438/Lista%20kontrolna%20dostępności%20cyfrowej%20stron%20www.docx%23_3.2.3_-_Konsekwentna




 
7 

 


	Badanie dostępności strony www.powiatchelmski.pl wykonane  na podstawie listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
	Badanie dokonane przy pomocy samooceny podmiotu publicznego.


