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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU strony WWW  

  

Urząd gminy Ujazd 

   

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności 

strony internetowej prowadzonej przez Gminę Ujazd z wymogami dostępności cyfrowej, a także dobrymi 

praktykami i zaleceniami dot. tworzenia treści. Raport jest podzielony na trzy części – zalecenia dot. ogółu zasad 

tworzenia treści, zalecenia dot. jej redagowania oraz lista treści niedostępnych.  

CZĘŚĆ I – ZASADY TWORZENIA TREŚCI  

Ogólny wynik dostępności strony: dobra  

Liczba znalezionych zastrzeżeń: 15 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 7* 

Należy zaznaczyć, że treści na stronie WWW są wprowadzane w sposób dobry. Większość tekstów jest 

spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków stylistycznych. Większość 

znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak nieprawidłowe wykorzystanie środków stylistycznych, puste 

strony podłączone do menu, dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy brak odpowiednich nazw 

plików.  

Szczegółowe zestawienie znalezionych zastrzeżeń wraz z omówieniem i zaleceniami zawiera załącznik 1.  

*4 rodzaje błędów treści zostały wyszczególnione w załączniku nr 1, 3 rodzaje błędów aplikacji zostały 

wykazane w część III 

CZĘŚĆ II – ZASADY REDAGOWANIA TREŚCI*  

Ogólny wynik dostępności strony: średnia  

Minimalny wymagany poziom wykształcenia: studia wyższe*  

Maksymalny wymagany poziom wykształcenia: studia wyższe*  

Zgodnie z danymi Eurostat za 2017 rok większość osób w Polsce posiada wykształcenie min.  

ponadpodstawowe (92% mężczyzn i 92,2% kobiet). Wykształcenie wyższe posiada 24,5% mężczyzn oraz 35,3% 

kobiet. Osoby o wykształceniu podstawowym lub niższym (w tym również bez wykształcenia) stanowią ok 8% 

naszego społeczeństwa.  

Z racji charakteru informacyjnego strony większość treści powinna być napisana językiem jak 

najprostszym, aby mogły one być zrozumiałe dla jak najszerszego odbiorcy. W szczególności należy zwrócić 

uwagę na  treści dotyczące bieżących aktualności, informacji z zakresu zarządzania kryzysowego, itp. 

* - Badanie przeprowadzone wg wzoru R. Gunninga na tzw. „mglistość języka”. Badanie przeprowadzone na 

wybranych treściach w taki sposób, aby uzyskać rozpiętość wyniku.   



CZĘŚĆ III – TREŚCI NIEDOSTĘPNE  

  Niniejszy audyt wykazał nieprawidłowości wskazane w załączniku numer 1. Treści oznaczone jako 

zastrzeżenia krytyczne należy traktować jako treści niedostępne. W przypadku niedostosowania ich do 

wymogów dostępności należy je umieścić w deklaracji dostępności jako treści niedostępne z podaniem 

przyczyny nie zachowania na nich zasad dostępności. 

 Audyt wykazał dodatkowo: 

Nieprawidłowość Objaśnienie Zalecenia 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/242/284/interaktywna-

mapa-gminy-ujazd.html 

Interaktywna mapa nie 

zawiera dostosowania do 

standardów WCAG 2.1 

Aktualizacja modułu do 

wersji zgodnej ze 

standardem WCAG 2.1 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/630/1485/formularz-

zgloszeniowy-do-gminnego-systemu-

powiadamiania-sms.html 

Formularz 

niedostosowany do 

wymogów WCAG 2.1 

Aktualizacja strony 

formularza do wersji 

zgodnej z WCAG 2.1 

http://kulturaujazd.pl Strona nie dostosowana 

do wymogów WCAG 2.1 

Aktualizacja strony do 

wersji zgodnej z WCAG 

2.1 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/242/284/interaktywna-mapa-gminy-ujazd.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/242/284/interaktywna-mapa-gminy-ujazd.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/630/1485/formularz-zgloszeniowy-do-gminnego-systemu-powiadamiania-sms.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/630/1485/formularz-zgloszeniowy-do-gminnego-systemu-powiadamiania-sms.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/630/1485/formularz-zgloszeniowy-do-gminnego-systemu-powiadamiania-sms.html
http://kulturaujazd.pl/


                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

Formularze (oświadczenia, pełnomocnictwa, itp.) 

Krytyczne 

Dokumenty muszą być 
przygotowane jako dostępne, 

wliczając w to technologie 
asystujące (np.. Czytniki 

ekranu). Oznacza to, że treści 
muszą być tekstowe. Skan 

dokumentu jest obrazem, a więc 
nie spełnia tych wymogów. 

Dodać wersje 
tekstowe dokumentów http://slabowidzacy.ujazd.pl/download/attachment/21365/s25c-920012914171.pdf 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/213/229/struktura-ochotniczych-strazy-pozarnych-gminy-
ujazd.html 

Do poprawy 
Brak opisu obrazka, brak 

nagłówków w treści 

Dodać opis obrazka i 
przebudować treść w 

edytorze dodając 
stosowne nagłówki 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/8/2/oferta-inwestycyjna-strefa-aktywnosci-
gospodarczej.html 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/495/554/trasy-rowerowe-gminy-ujazd.html 

http://ujazd.pl/10/6/zacheta-gospodarcza-dla-inwestorow.html 

Do poprawy 
Nazwy plików nie spełniają 

zasad tworzenia nagłówków. 
Dodać w nazwie 

"Uchwała" 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/download/attachment/16492/iii14-w-sprawie-zwolnien-
od-podatku-od-nieruchomosci-stanowiacych-pomoc-de-minimis-na-terenie-gminy-
ujazd.pdf 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/9/4/strefa-aktywnosci-gospodarczej-w-fotografii.html# 

Krytyczne Brak opisu obrazków 
Dodać opisy do 

obrazków 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/224/243/miasto.html#  

Opisy sołectw 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/208/220/rys-historyczny.html# 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/228/251/policja.html  

http://slabowidzacy.ujazd.pl/210/224/galeria-zdjec.html 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/1339/1482/park-miniatur-olszowa.html# 

http://ujazd.pl/8/2/oferta-inwestycyjna-strefa-aktywnosci-gospodarczej.html Do poprawy 

W treści użyto skrótów bez 
objaśnienia. Brakuje nagłówków 
w treści. Opis obrazka jest 
nazwą pliku. 

Dodać opis obrazka i 
przebudować treść w 
edytorze dodając 
stosowne nagłówki i 
objaśniając skróty 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/download/attachment/21365/s25c-920012914171.pdf
http://slabowidzacy.ujazd.pl/213/229/struktura-ochotniczych-strazy-pozarnych-gminy-ujazd.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/213/229/struktura-ochotniczych-strazy-pozarnych-gminy-ujazd.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/8/2/oferta-inwestycyjna-strefa-aktywnosci-gospodarczej.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/8/2/oferta-inwestycyjna-strefa-aktywnosci-gospodarczej.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/495/554/trasy-rowerowe-gminy-ujazd.html
http://ujazd.pl/10/6/zacheta-gospodarcza-dla-inwestorow.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/9/4/strefa-aktywnosci-gospodarczej-w-fotografii.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/224/243/miasto.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/208/220/rys-historyczny.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/228/251/policja.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/210/224/galeria-zdjec.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/1339/1482/park-miniatur-olszowa.html
http://ujazd.pl/8/2/oferta-inwestycyjna-strefa-aktywnosci-gospodarczej.html


http://slabowidzacy.ujazd.pl/209/222/herb-gminy.html#!lightbox-uid-0 

Do poprawy Brak opisu obrazka Dodać opis obrazka 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/200/projekt-ku-samodzielnosci-praca-systemowa-z-
rodzina-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-
funduszu-spolecznego.html 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/2151/komunikat-o-zagrozeniu-upraw-roslin.html Do poprawy 

Nazwa pliku jest nagłówkiem i 
musi nawiązywać do treści pliku. 
Musi być czytelna i zrozumiała 
dla każdego. Poprawić nazwę pliku 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/1396/praca-w-mubea.html 

Krytyczne 

Treść niedostępna - brak tekstu 
i opisów. Całość informacji 
znajduje się na obrazach, 

których odczytanie jest 
niemożliwe za pomocą 

algorytmów czytających i innych 
technologii wspomagających. 

Dodać opisy do 
obrazków 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/1714/praca-w-ifa-polska.html 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/1935/praca-w-fm-logistic.html 

http://ujazd.pl/download/attachment/17952/zyjesz_miedzy_nami_plansza_edu.jpeg 

http://ujazd.pl/download/attachment/17951/nie_pal_odpadami.jpeg 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/214/231/gminne-zrzeszenie-ludowe-zespoly-sportowe-
w-ujezdzie.html 

Do poprawy Brak nagłówków treści 

Przebudować treść w 
edytorze dodając 

nagłówki 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/631/1486/regulamin-gminnego-systemu-powiadamiania-
sms.html 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/205/214/opis-gminy-ujazd.html 

http://slabowidzacy.bip.ujazd.pl/227/249/informacja-publiczna.html?pasek=0 Do poprawy 

Brak opisów obrazków oraz 
umieszczenie treści 
zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania RZGW w 
nieodpowiednim miejscu 

Dodać opisy 
obrazków i przenieść 
informację RZGW 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/229/254/dane-teleadresowe.html Do poprawy 

Niespójne formatowanie (do 
lewej, do centrum, do lewej). 
Brak nagłówków dla oddzielnych 
informacji, brak opisu obrazka. 

Przeredagować treść, 
poprawić 
formatowanie, dodać 
opis do obrazka 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/209/222/herb-gminy.html#!lightbox-uid-0
http://slabowidzacy.ujazd.pl/200/projekt-ku-samodzielnosci-praca-systemowa-z-rodzina-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/200/projekt-ku-samodzielnosci-praca-systemowa-z-rodzina-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/200/projekt-ku-samodzielnosci-praca-systemowa-z-rodzina-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/2151/komunikat-o-zagrozeniu-upraw-roslin.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/1396/praca-w-mubea.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/1714/praca-w-ifa-polska.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/1935/praca-w-fm-logistic.html
http://ujazd.pl/download/attachment/17952/zyjesz_miedzy_nami_plansza_edu.jpeg
http://ujazd.pl/download/attachment/17951/nie_pal_odpadami.jpeg
http://slabowidzacy.ujazd.pl/214/231/gminne-zrzeszenie-ludowe-zespoly-sportowe-w-ujezdzie.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/214/231/gminne-zrzeszenie-ludowe-zespoly-sportowe-w-ujezdzie.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/631/1486/regulamin-gminnego-systemu-powiadamiania-sms.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/631/1486/regulamin-gminnego-systemu-powiadamiania-sms.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/205/214/opis-gminy-ujazd.html
http://slabowidzacy.bip.ujazd.pl/227/249/informacja-publiczna.html?pasek=0
http://slabowidzacy.ujazd.pl/229/254/dane-teleadresowe.html


http://slabowidzacy.ujazd.pl/download/attachment/21363/komunikat-pfron-nfz.pdf Krytyczne 

Dokument w formie 
niedostępnej.  Autor audytu 
zdaje sobie sprawę, że jest to 
dokument zewnętrzny, jednak 
godzi się, aby w szczególności 
informacje dotyczące osób 
niepełnosprawnych były 
zamieszczane w dostępny dla 
nich sposób. 

Zamieścić wersję 
edytowalną bądź opis 
dokumentu. 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/download/attachment/21303/s25c-920012110170.pdf Do poprawy 

Dokumenty tego typu powinny 
znajdować się bezpośrednio w 
BIP Urzędu Przenieść na BIP 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/1520/556/gospodarstwo-agroturystyczne-posniak.html Do poprawy 

Zdjęcia umieszczone 
bezpośrednio w treści (bez 
galerii). W takim przypadku 
zasady WCAG nie są w pełni 
spełnione. 

Przebudować treść w 
panelu 
administracyjnym 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/245/292/informatory-i-ulotki.html Do poprawy 

Nazwy plików nie spełniają 
zasad tworzenia nagłówków. 
Użyte są nierozwinięte skróty 
oraz numery. 

Poprawić nazwy 
plików 

 

 

 

 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/download/attachment/21363/komunikat-pfron-nfz.pdf
http://slabowidzacy.ujazd.pl/download/attachment/21303/s25c-920012110170.pdf
http://slabowidzacy.ujazd.pl/1520/556/gospodarstwo-agroturystyczne-posniak.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/245/292/informatory-i-ulotki.html

