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Tabela podsumowująca badanie dostępności 

cyfrowej 

Lp. Kryterium sukcesu Wynik badania 

1 1.1.1 - Treść nietekstowa negatywny 

2 
1.2.1 - Tylko audio lub tylko wideo 

(nagranie) 
nie dotyczy 

3 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) nie dotyczy 

4 
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa 

tekstowa dla mediów (nagranie) 
negatywny 

5 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) negatywny 

6 1.3.1 - Informacje i relacje negatywny 

7 1.3.2 - Zrozumiała kolejność pozytywny 

8 1.3.3 - Właściwości zmysłowe pozytywny 

9 1.3.4 – Orientacja pozytywny 

10 1.3.5 – Określenie pożądanej wartości nie dotyczy 

11 1.4.1 - Użycie koloru pozytywny 

12 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku pozytywny 



 

 

Lp. Kryterium sukcesu Wynik badania 

13 1.4.3 - Kontrast (minimalny) pozytywny 

14 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu pozytywny 

15 1.4.5 – Obrazy tekstu negatywny 

16 1.4.10 – Dopasowanie do ekranu negatywny 

17 
1.4.11 – Kontrast elementów 

nietekstowych 
pozytywny 

18 1.4.12 – Odstępy w tekście pozytywny 

19 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu nie dotyczy 

20 2.1.1 - Klawiatura pozytywny 

21 2.1.2 - Bez pułapki na klawiaturę pozytywny 

22 
2.1.4 – Jednoznakowe skróty 

klawiaturowe 
nie dotyczy 

23 2.2.1 - Dostosowanie czasu nie dotyczy  

24 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie pozytywny 

25 
2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej 

progu 
pozytywny 

26 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków pozytywny 

27 2.4.2 - Tytuł strony pozytywny 

28 2.4.3 - Kolejność fokusu pozytywny 

29 2.4.4 - Cel łącza (w kontekście) negatywny 

30 2.4.5 - Wiele dróg pozytywny 

31 2.4.6 - Nagłówki i etykiety negatywny 

32 2.4.7 - Widoczny fokus pozytywny 

33 2.5.1 – Gesty dotykowe nie dotyczy 

34 2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania nie dotyczy 

35 2.5.3 – Etykieta w nazwie pozytywny 

36 2.5.4 – Aktywowanie ruchem nie dotyczy 



 

 

Lp. Kryterium sukcesu Wynik badania 

37 3.1.1 - Język strony pozytywny 

38 3.1.2 - Język części pozytywny 

39 3.2.1 - Po otrzymaniu fokusu pozytywny 

40 3.2.2 - Podczas wprowadzania danych negatywny 

41 3.2.3 - Spójna nawigacja negatywny 

42 3.2.4 – Spójna identyfikacja pozytywny 

43 3.3.1 - Identyfikacja błędu pozytywny 

44 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje pozytywny 

45 3.3.3 - Sugestie korekty błędów nie dotyczy 

46 
3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, 

finansowym, w danych) 
nie dotyczy 

47 4.1.1 – Poprawność kodu pozytywny 

48 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość negatywny 

49 4.1.3 – Komunikaty o stanie nie dotyczy 

 
Tabela z opisem błędów i wagą danego błędu. Waga błędu w skali od 1 (błąd nieistotny) do 5 

(błąd krytyczny).  



 

 

LP 

Adres strony, na której 
został wykryty błąd oraz 
ewentualne podstrony, na 
których również występuje. 

Kryterium - Szczegółowy opis błędu z 
wyjaśnieniami 

Waga 
błędu 

1. 
http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_11000.asp 

2.4.5, 3.2.3 - Spójna nawigacja.  

Strona główna posiada inny układ menu niż 

pozostałe strony 

2 

2. 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_131319.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_11124.asp 

1.1.1 - Czy złożony element graficzny ma 
poszerzony opis?  

1.3.1 - Informacje i relacje 

1. Wykresy z wykonania budżetu nie 
posiadają opisu rozszerzonego. 
Dokumenty zamieszczone w rozdziale 
"Plany i raporty" również pozbawione są 
opisu rozszerzonego.  
Problem dotyczy treści zamieszczanych 
bezpośrednio na stroanch BIP UM, jak 
również w załącznikach tekstowych, 
arkuszach kalkulacyjnych i plikach PDF.  

2. Na części stron występuje tekst z  
ustawioną na sztywno wielkością 
czcionki. Zdarzają się przypadki zmiany 
domyślnego koloru tekstu, na taki, który 
nie zachowuje kontrastu 1:4,5. 

3. Występują dokumenty niedostępne 
cyfrowo i pozbawione takiej alternatywy, 
np. skany umów. 

5 

3. 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_11119.asp?soid=40E
8F085884E469993DEE81DF
204E6AC 

1.2.3, 1.2.5 - Audiodeskrypcja lub alternatywa 
tekstowa dla mediów (nagranie). 

Materiałowi wideo brakuje audiodeskrypcji. 

3 

4. Wiele stron 

2.4.4 - Cel łącza (w kontekście). 

Część dokumentów do pobrania nie posiada 
informacji o typie i rozmiarze.  

2 

5. 
Wiele stron, np. 
http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_131272.asp 

1.4.5 – Obrazy tekstu. 

Zamieszczane elementy graficzne są 

pozbawione opisu. 

5 

6. 
Wyszukiwarka kontekstowa 
na stronach: 

3.2.2 - Podczas wprowadzania danych 

2.4.6 - Nagłówki i etykiety 
5 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11000.asp
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11000.asp
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131319.asp
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131319.asp
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11124.asp
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11124.asp
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11119.asp?soid=40E8F085884E469993DEE81DF204E6AC
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11119.asp?soid=40E8F085884E469993DEE81DF204E6AC
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11119.asp?soid=40E8F085884E469993DEE81DF204E6AC
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11119.asp?soid=40E8F085884E469993DEE81DF204E6AC
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131272.asp
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131272.asp


LP 

Adres strony, na której 
został wykryty błąd oraz 
ewentualne podstrony, na 
których również występuje. 

Kryterium - Szczegółowy opis błędu z 
wyjaśnieniami 

Waga 
błędu 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50776.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50646.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_11080.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50620.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50869.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_131208.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50751.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50752.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_131027.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_131157.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50899.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_131199.asp 

4.1.2 - Nazwa, rola, wartość. 

Wyszukiwarka oparta na zewnętrznym pluginie. 
Formularz pozbawiony jest znaczników <label> 
oraz oparty o <table>. Plugin nie wspiera 
również stronnicowania.  

7 

Wiele stron, np. 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50899.asp 

http://bip.um.szczecin.pl/ch
apter_50620.asp 

1.4.10 – Dopasowanie do ekranu. 

Prezentowane informacje w sposób 

tabelaryczny zawierają wiele kolumn, co na 

mniejszych ekranach sprawia, że zachodzi 

konieczność przesunięcia zawartości w 

poziomie. 

2 

5

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50776.asp
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http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131208.asp
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