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WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH WCAG 2.1 - LISTA KONTROLNA WSKAZÓWKI DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU

Zasada Wytyczna Kryterium sukcesu Poziom PROGRAMISTA PROJEKTANT TWÓRCA i REDAKTOR TREŚCI

1. Postrzegalność 1.1. Alternatywa w 
postaci tekstu

1.1.1. Treść nietekstowa – Dla każdej treści nietekstowej (obrazy, dźwięki, filmy, animacje, 3D, ikony itp.) zapewnij 
alternatywną informację w postaci tekstu (ekwiwalent informacji wizualnej lub dźwiękowej)

A

Wszystkie grafiki zaopatrz w atrybut alt w języku polskim i 
angielskim; Pole na opis alternatywny powinno mieć maksymalnie 
125 znaków; Jeśli treść nietekstowa pełni jedynie funkcję 
dekoracyjną wtedy zastosuj pusty znacznik alt="" lub deklaruj za 
pomocą stylów CSS; W przypadku pozostałych treści nieteksowych 
(filmy, audio) można zastosować atrybut title. W CMS do 
wszystkich treści nieteksowych zapewnij okna, gdzie redaktor 
będzie mógł wpisać opis alternatywny po polsku i angielsku.

Projektując UI dla CMS, dla każdej treści nietekstowej 
możliwej do dodania z poziomu CMS zaprojektuj okna do 
podania opisu alternatywnego w językach polskim i 
angielskim. Pole powinno dawać możliwość wpisania 
tekstu do 125 znaków.

Stwórz zwięzły opis pozwalający zrozumieć przeznaczenie treści 
nietekstowej; Jeśli treść nietekstowa pełni jedynie funkcję 
dekoracyjną opis powinien zawierać spację, aby czytniki tekstu 
mogły go zignorować. Jeżeli treść nietekstowa jest elementem 
aktywnym (np. przycisk), a w szczególności elementem formularza, 
to tekst alternatywny powinien informować o funkcji, zamiast o 
wyglądzie (np. "wyślij", a nie "koperta"); wypełnienie pola opisu 
alternatywnego jest bezwzględnie obowiązkowe. 

1.2. Dostępność 
mediów zmiennych w 
czasie (audio - tylko 
dźwięk, wideo - tylko 
obraz, audiowideo - 
dźwięk + obraz)

1.2.1. Nagranie zawierające tylko dźwięk (audio) lub tylko obraz (wideo) – Zapewnij alternatywny opis tekstowy, który w 
wypadku nagrań wideo może być zastąpiony nagraną ścieżką dźwiękową. Treść alternatywna powinna przekazywać te 
same informacje, co w nagraniu audio lub wideo

A

Do pliku dźwiękowego napisz transkrypcję. Jeśli audio nie zwiera 
żadnych wypowiedzi (np. sama muzyka) dodaj informację "W tym 
pliku dźwiękowym nie ma żadnych wypowiedzi.". Do pliku wideo, 
zawierającego sam obraz (bez dźwięku) opracuj krótki opis warstwy 
wizualnej, który skupia się wyłącznie na tych obrazkach, które 
wnoszą coś do rozumienia wymowy filmu.

1.2.2. Napisy rozserzone (audiowideo) – Do audiowideo (np. film) zapewnij napisy rozszerzone (przedstawiają zarówno 
mowę, jak i inne dźwięki niezbędne do zrozumienia multimedium), zsynchronizowane z obrazem

A

Upewnij się, że zastosowane do odtwarzania filmów narzędzie (np. 
widget YouTube) umożliwia użytkownikowi swobodnie 
włączanie/wyłączanie napisów rozszerzonych w językach polskim i 
angilelskim.

Stwórz napisy przedstawiające zarówno mowę, jak i inne dźwięki 
niezbędne do zrozumienia zawartości danego nagrania (nie tylko 
dialogi, ale również opis sytuacji pozadialogowej, niezbędnej do 
zrozumienia akcji np. efekty dźwiękowe); staraj się w pojedynczym 
wersie napisów umieszczać maksymalnie 37 znaków, a w jednym 
momencie na ekranie wyśletlac maksymalnie dwa wersy napisów

1.2.3. Audiodeskrypcja lub inna alternatywa – Każde nagranie audiowideo powinno zawierać audiodeskrypcję, o ile ze 
standardowej ścieżki dźwiękowej nie da się uzyskać całości informacji. Audiodeskrypcja jest techniką polegającą na 
dołączeniu do standardowego nagrania wideo dodatkowej ścieżki, na której lektor opisuje wszystkie istotne elementy 
prezentowane na ekranie, można ją zastąpić dokumentem tekstowym, w którym dokonana jest pełna transkrypcja obrazu.

A

1.2.5. Audiodeskrypcja (audiowideo) – Zapewnij drugą ścieżkę dźwiękową, która zawiera opis dźwiękowy 
(audiodeskrypcję); Udostępniaj filmy z rozszerzoną narracją dźwiękową (audiodeskrypcją)

AA

Upewnij się, że zastosowane do odtwarzania filmów narzędzie (np. 
widget YouTube) umożliwia użytkownikowi włączenie/wyłączenie 
rozszerzonej narracji dźwiękowej.

1.3. Możliwość 
adaptacji  – 
Odpowiednia 
(zrozumiała) pre- 
zentacja zawartości

1.3.1. Informacje i relacje – Zapewnij logiczną struktuę informacji i relacji między nimi, tak by treści mogły być prawidłowo 
odczytane przez różne programy komputerowe (np. oprogramowanie wspomagające np. czytnik ekranu)

A

Stosuj podziały stron za pomocą nagłówków HTML (H1-H6); Unikaj 
emulacji oraz linków za pomocą div, pseudoelementów CSS :before 
lub :after, używaj tagów <a>, <button>. Jeżeli użytkownik ma 
wyłączony CSS - nie dostanie kontentu

Redagując treść w edytorze tekstu, wykorzystuj znaczniki 
semantyczne (nagłówki, listy, numeracje, wyróżnienia tekstu); Nie 
używaj białych znaków: zbędnych spacji, białych liter na białym tle, 
fontów o niewidocznym rozmiarze; Zamiast justowania tekstów 
litych, stosuj układ chorągiewskowy wyrównany do lewej. Jeżeli w 
treści zastosowane są skróty, zapewnij ich wyjaśnienie/rozwinięcie 
przy pierwszym ich użyciu.

1.3.2. Zrozumiała kolejność – Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla jej prawidłowego 
zrozumienia, kolejność ta musi być możliwa do odczytania przez programy komputerowe (np. oprogramowanie 
wspomagające np. czytnik ekranu)

A

Sprawdź, czy sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za 
pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna przy 
wyłączonym CSS

1.3.3. Właściwości zmysłowe – zapewnij by istrukcje pozwalające użytkownikowi zrozumieć i operować treścią (np. 
przyciski i inne elementy nawigacyjne) nie zależały wyłącznie od kształtu, lokalizacji wizualnej czy dźwięku; zapewnij 
identyfikację tekstową

A

Elementy nawigacyjne opisz atrybutami WAI-ARIA Projektując przyciski i inne elementy nawigacyjne z 
uwzględnieniem przynajmniej dwóch z następujących 
właściwości: kształt, kolor, rozmiar, lokalizacja wizualna, 
dźwięk, tekst.
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Zasada Wytyczna Kryterium sukcesu Poziom PROGRAMISTA PROJEKTANT TWÓRCA i REDAKTOR TREŚCI

1. Postrzegalność

1.3. Możliwość 
adaptacji  – 
Odpowiednia 
(zrozumiała) pre- 
zentacja zawartości

1.3.4. Orientacja – zapewnij prawidłowe wyświetlanie treści w układzie poziomym i pionowym; nie blokuj orientacji do 
jednego widoku, poziomego lub pionowego

AA

Zapewnij responsywność serwisu. Zaprojektuj responsywne ekrany, przemyśl kompozycję i 
to jak będą się zachowywać poszczeólne komponenty 
zarówno dla urządzeń mobilnych jak i dla desktopów.

1.3.5. Określenie pożądanej wartości/typu oczekiwanych danych – w polach typu input (np. w formularzach) zapewnij 
podpowiedzi; jeśli to możliwe zapewnij autouzupełnianie

AA

Zapewnij polom formularza autouzupełnianie i weryfikację tam 
gdzie jest to możliwe

W formularzach zaprojektuj podwiedzi podania jakich 
wartości oczekujesz od użytkownika (np. format daty).

1.4. Możliwość 
rozróżnienia – 
Ułatwienie percepcji 
treści 1.4.1. Użycie koloru  – Nie wykorzystuj koloru jako jedynego wizualnego sposobu przekazywania informacji, wyróżnienia 

elementów
A

Pola wymagane, komunikaty o błędzie poza kolorem 
powinny posiadać komunikat w porstaci tekstu 
wyjaśniającego; Nie ograniczaj oznaczenia linków w 
tekście tylko za pomocą koloru, jako dodatkowy/kolejny 
sposób wyróżnienia zastosuj np. podkreślenie

W tekstach wybrane elementy treści wyróżniaj przede wszystkim 
pogrubieniem, kursywa jest oceniana jako mniej dostępna/mniej 
czytelna.

1.4.2. Kontrola odtwarzania dźwięku – Unikaj automatycznego odtwarzania audio, zapewnij mechanizm przerywania, 
włączenia/wyłączenia dźwięku i kontroli poziomu głośności

A

Upewnij się, że zastosowane do odtwarzania audio i wideo 
narzędzie (np. widget YouTube) zapewnia użytkownikowi 
mechanizm kontroli nad nagraniem (zatrzymywanie, włączanie, 
wyłączanie, zmianę poziomu głośności). Blokuj automatyczne 
odtwarzanie.

1.4.3. Minimalny kontrast dla tekstu – Zapewij kontrast minimalny między kolorem tekstu i tła pod tekstem 4,
współczynnik 5:1; Dla fontów o minimalnej wielkości 24 px lub 19 px + bold minimalny kontrast to 3:1; minimalny kontrast 
(biały na białym) wynosi 1:1, maksymalny kontrast (czarny na białym) wynosi 21:1

AA

Zadeklaruj oba bacground color i text color w CSS w tagu BODY lub 
nie podawaj obu.

Skorzystaj z jednego z wielu darmowych walidatorów 
kontrastu i koloru online, które obliczają także 
współczynnik konrastu, np. https://contrast-ratio.com/

1.4.4. Zmiana rozmiaru tekstu – Zapewnij użytkownikom możliwość stopniowego zwiększania (min. do 200%)
/zmniejszania rozmiaru tekstu w całym serwisie bez utraty treści lub funkcjonalności (np. ucinanie lub zasłonięcie tekstu 
przez inny komponent)

AA

stosuj jednostki względne do kontenerów tekstów i rozmiaru 
tekstów; formanty formularza tekstowego powinny zmieniać 
rozmiar wraz ze skalowaniem tekstu; 
Upewnij się, że teksty, obrazy, kontrolki nie są przycinane, 
obcinane ani zasłaniane przy zmianie rozmiaru storny

1.4.5. Tekst w postaci obrazu – Nie używaj tekstu w postaci grafiki, jeśli równocześnie możliwe jest użycie zwykłego tesktu; 
dopuszczalne jest stosowanie tekstu w postaci grafiki tylko w celach czysto dekoracyjnych

AA

Unikaj projektowania tekstów w postaci obrazków/grafik 
(np.. Banner z hasłem w postaci pliku graficznego). 
Wyjątkiem są np. logotypy

Unikaj stosowania tekstów w postaci pliku graficznego (np. tabela z 
danymi w obrazku), wyjątkiem są elemenety czysto dekoracyjne i 
logotypy.

1.4.10. Zawijanie tekstu – Zapewnij dopasowanie treści do wielkości ekranu użytkownika bez konieczności przewijania 
poziomego i pionowego (funkcja jak „reflow” w czytnikach dokumentów teksowych); przewijanie horyzontalne mogą mieć 
mapy, tabele, zestawienia

AA

Dostosuj rozwiązanie do zmniejszonej rozdzielczości takiej jak 320 
px szerokości bez konieczności przewijania horyzontalnego; 
Zapewnij by kontent powiększony do min. 400% automatycznie 
zawijał się do jednej kolumny

Zapewnij projekt rozwiązania dostosowany do 
zmniejszonej rozdzielczości takiej jak 320 px szerokości bez 
konieczności przewijania horyzontalnego



Zał. 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Lista kontrolna WCAG 2.1, poziomy A i AA

WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH WCAG 2.1 - LISTA KONTROLNA WSKAZÓWKI DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU

Zasada Wytyczna Kryterium sukcesu Poziom PROGRAMISTA PROJEKTANT TWÓRCA i REDAKTOR TREŚCI

1. Postrzegalność

1.4. Możliwość 
rozróżnienia – 
Ułatwienie percepcji 
treści

1.4.11. Kontrast elementów nieteksowych (np. obrazki, ikony) – Zapewnij minimalny współczynnik kontrastu 3:1 
względem sąsiednich kolorów

AA

Zapewnij by: ikony, wszystkie elementy w stanie 
nieaktywnym (np. przyciski), obszary na granicach 
sąsiednich kolorów posiadały mininalny współczynnik 
kontrastu 3:1. 

1.4.12. Odstępy w tekscie – Zachowaj odpowiednie, minimalne odstępy (świartło) w tekście AA

Zdefiniuj przestrzeń między liniami tekstu w jednostach 
względnych

Zastosuj w projekcie krój pisma, rekomendowany jako 
dostępny; Stosuj wysokość linii (odstęp między wierszami) 
do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru czcionki; Rozstaw 
następujących akapitów co najmniej 2 razy większy od 
rozmiaru czcionki; Odstępy między literami (tracking) do 
co najmniej 0,12-krotności rozmiaru czcionki; Odstępy 
między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości czcionki.

1.4.13. Treści spod fokusa – Tam gdzie nasuwanie/odsuwanie wskaźnika myszy lub fokusa klawiatury na dany element 
powoduje wyświetlenie dodatkowej zawartości (tooltip z dodatkową treścią), ta dodatkowa treść pozostaje widoczna do 
momentu usunięcia wyzwalacza aktywacji lub fokusa przez użytkownika; zapewnij użytkownikowi możliwość odrzucenia 
dodatkowej treści bez konieczności przesunięcia wskaźnika myszy lub fokusa klawiatury; Jeśli wskaźnik myszy (hover) może 
wyzwolić dodatkową zawartość, zapewnij możliwość przeniesienia wskaźnika na  dodatkową treść bez jej znikania; Na 
urządzeniach mobilnych zapewnij ikonę-przycisk (icon button) odsyłającą do dodatkowych treści

AA

CSS: Używanie pseudoklas hover i focus; umożliwienie 
użytkownikowi wyjścia z fokusa klawiatury (zaznaczenia) za 
pomocą klawisza esc

2. Funkcjonalność 2.1. Dostępność z 
klawiatury

2.1.1. Dostęp z klawiatury – Zapewnij dostęp do wszystkich treści i funkcji tylko przy użyciu klawiatury (np. funckja 
drag&drop powinna mieć alternatywę kopiuj/wklej); unikaj stosowania elementów reagujących tylko na kursor myszy

A

Zapewnij odpwiednią kolejność tabulacji; zapewnij by pola typu 
input posiadały migający kursor, gdy są aktywne i można w nie coś 
wpisać

Do każdego ekranu prototypu zapewnij schemat kolejności 
tabulacji.

2.1.2. Brak pułapki na klawiaturę – Zapewnij, by fokus sterowany klawiaturą nie został "uwięziony" w danym elemencie: 
jeżeli do danego elementu można dotrzeć za pomocą klawiatury, to można go także za pomocą klawiatury opuścić

A

2.1.4. Jednoliterowe skróty klawiszowe – Zapewnij możliwość wyłączenia jednoliterowych skrótów klawiszowych lub 
zapewnij użytkownikom możliwość ich zmiany w celu użycia niedrukowanych znaków klawiatury (np. ctr, alt); skróty 
jednoliterowe mogą działać tylko na element, na którym znajduje się fokus

A

2.2. Wystarczająca 
ilość czasu

2.2.1. Możliwość dostosowania czasu – W przypadku stosowania limitów czasowych do 20 godz. włącznie, ostrzegaj 
użytkownika przed upłynięciem limitu i daj mu min. 20 s. na jego wydłużenie za pomocą prostej czynności lub zapewnij 
możliwość wyłączenia go zanim czas upłynie. 

A

2.2.2. Pauza, zatrzymywanie, ukrywanie – Zapewnij użytkownikowi możliwość zatrzywymania, kontrolowania i 
wznawiania od miejsca zatrzymania treści przesuwających się, migających, aktualizujących/odświerzających się 
automatycznie (np. baner-karuzela)

A

Projektując komponent w postaci np. autmatycznej 
karuzeli zapewnij do niej panel sterowania pozwalający na 
jej zatrzymywanie i ponowne uruchamianie od momentu 
zatrzymania
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Zasada Wytyczna Kryterium sukcesu Poziom PROGRAMISTA PROJEKTANT TWÓRCA i REDAKTOR TREŚCI

2. Funkcjonalność

2.3. Ataki padaczki – 
Migotanie

2.3.1. Trzy błyski lub wartości poniżej progu – Nie używaj animacji, które migają szybciej niż 3 razy na sekundę i zawierają 
dużo czerwieni, zwiększają one ryzyko wystąpienia napadu padaczki

A

2.4. Możliwość 
nawigacji

2.4.1. Możliwość pomijania bloków – Zapewnij mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści/sekcji 
powtarzanych na wielu stronach; zapewnij nagłówki na początku każdej sekcji treści

A

Za pomocą kotwic (skiplink) zapewnij dostęp do menu służącego 
do przechodzenia do istotnych sekcji strony, które dostępne jest po 
pierwszym kliknięciu w Tab, bez konieczności przeładowywania 
strony; HTML: Zabdaj by nagłówki sekcji (section headings) były 
prawidłowo opisane (H1…) 

2.4.2. Tytuły stron – Stronom w serwisie zapewnij tytuły (zawarty w metaznacznikach, na przykład w znaczniku title w 
nagłówku dokumentu HTML; niezależne od tytułu strony zawartej w jej treści), które przedstawiają ich cel, identyfikują ich 
temat

A

Zapewnij unikalne tytuły podstron za pomocą elementu title. 
Dobrą praktyką jest umieszczenie w nagłówku wszystkich podstron 
strony internetowej metatagu zawierającego link do Deklaracji 
Dostępności, według wzoru: <meta name=”deklaracja-
dostępności” content=”http://xxxx”> gdzie xxxx jest adresem 
internetowym Deklaracji Dostępności strony internetowej.

Każdej (pod)stronie (ekran prototypu) zapewnij krótkie 
nazwy przedsatwiające cel lub identyfikujące ich temat

2.4.3. Kolejność fokusu – Zapewnij by fokus klawiatury przemieszczany był w sposób sensowny z punktu widzenia logiki 
strony. Przemieszczanie fokusa odbywa się za pomocą klawiatury przy użycia klawisza Tab.

A

kolejność nawigacji można zaprogramować za pomocą atrybutu 
tabindex z parametrem którym są kolejne numery; tabindex nie 
powinien być wyższy niż "0"

Do każdego ekranu prototypu zapewnij informację o 
kolejności tabulacji

2.4.4. Cel linku (w kontekście) – Zapewnij tekst linku, który opisuje jego cel A

Jeżeli tekst linku nie jest w stanie do końca oddać celu, do którego 
kieruje, zastosuj równolegle dłuższy komentarz w ARIA

Tworząc linki w edytorze trwścipamiętaj że treść linku (tekst) 
powinien być zgodny z celem do któego kieruje; dla linków 
wewnętrznych nie ustawiaj linku docelowego jako "nowe okno"; 
unikaj podlinkowywania zwrotów typu "więcej informacji TU"

2.4.5. Wiele dróg – Zapewnij więcej niż jedną drogę umożliwiająca zlokalizowanie strony w serwisie (np. mapa strony, linki 
nawigacyjne, ścieżka powrotu)

AA

Zaprojektuj min. dwa sposoby na zokalizowanie przez 
użytkownika gdzie na stronie się znajduje, wykorzystaj do 
tego np. menu, breadcrumbs, progress bar, kategorie.

2.4.6. Nagłówki i etykiety – Zapewnij opisowe, zrozumiałe nagłówki i etykiety wskazujące na temat lub cel treści. 
Precyzyjne treści etykiet są szczególnie ważne w formularzach

AA

Stwóz zrozumiałe i prawidłowo opisujące elementy interfejsu 
nagłówki, W edytorze treści dziel treść na logiczne, nieduże 
struktury, wykorzystuj do tego nagłówki, paragrafy, listy itp.

2.4.7. Widoczny fokus – Zapewnij widoczny wskaźnik fokusa klawiatury dla interfejsów możliwych do nawigacji za pomocą 
klawiatury; domyślnie każda przeglądarka internetowa prezentuje fokus w formie graficznej, na przykład przez 
podkreślenie lub obwiedzenie ramką elementu

AA

Absolutne minimum to pozostawienie domyślnych ustawień 
wyglądu fokusa przeglądarki, czyli niewyłączanie domyślnego 
zaznaczenia fokusa poprzez zastosowanie outline: none.

Zaprojektuj wyraziste zaznacze elementu wskazywanego 
fokusem klawiatury; border nie mniejszy niż 2 px, kontrast 
minimalny 4, współczynnik 5:1
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2. Funkcjonalność

2.5. Sposoby 
wprowadzania danych

2.5.1. Gesty punktowe – Jeżeli w serwisie wykorzystywane są gesty wielopalcowe lub wymagające przesuwania w 
określony sposób, to zapewnij też możliwość by daną funkcję zrealizować za pomocą pojedynczego dotknięcia/gestu (np. 
mapę powiększa/pomniejsza się gestem szczypania palcami, ale można też tapnąć na przyciski zwiększania/zmniejszania).

A

2.5.2. Anulowanie kliknięcia – Zapewnij możliwości wycofania się z przypadkowego kliknięcia myszą lub dotknięcia 
palcem. Zapewnij możliwość przesunięcia palca poza aktywny obszar przycisku/odsyłacza, by akcja się nie aktywowała.

A

Unikaj funcji onmousedown, czyli akcji wymagających najechania, 
przytrzymania jakiegoś przycisku; Stosuj funkcję onclick

Nie projektuj akcji wymagających najechania, 
przytrzymania jakiegoś przycisku; stosuj wyzwalacz w 
postaci klikniecia/tapnięcia

2.5.3. Etykieta w nazwie – Zachowaj zgodność nazwy komponentu z jego etykietą (np. przycisk do wyszukiwania powinien 
mieć nazwę „szukaj” jeżeli taki napis jest na nim wyświetlony)

A

2.5.4. Aktywowanie ruchem – W przypdku wykorzystywania akcelerometru, kompasu i innych sensorów w urządzeniach 
mobilnych należy zapewnić także możliwość używania aplikacji bez nich.

A

3. Zrozumiałość 3.1. Możliwość 
odczytania

3.1.1. Język strony – Zadbaj o prawidłowe zadeklarowanie języka strony, aby umożliwić dostęp oprogramowaniu 
wspomagającemu (np.automatycznych tłumaczy i odczytu treści za pomocą głosów syntetycznych); dzięki temu syntezator 
mowy może przestawić się automatycznie na inny język

A

Używaj atrybutu lang i/lub xml:lang dla elementu html - każda 
podstrona powinna zawirać atrybut lang wskazujący na język 
strony; Określaj język domyślny w nagłówku HTTP.

3.1.2. Język części – Jeśli w tekstach pojawiają się wstawki w innym języku (np. cytat), należy przypisać im język naturalny, 
dzięki temu syntezator mowy może przestawić się automatycznie na inny język; Nie dotyczy to nazw własnych, wyrażeń 
technicznych czy wyrażeń żargonowych przyjętych przez odbiorców danego tekstu

AA

W CMS zapewnij edytor treści umożliwiający redaktorowi 
oznaczenie języka naturalnego dla fragmentu tekstu

Oznaczaj język naturalny fragmentu tekstu w edytorze treści 
(atrybuty lang i/lub xml:lang w html)

3.2. Przewidywalność

3.2.1. Po oznaczeniu fokusem – Zadbaj by oznaczenie komponentu fokusem nie zmieniało znaczenia kontekstu, co może 
wprowadzić w błąd lub dezorientować użytkownika (zwłaszcza korzystająceg tylko z klawiatury); Unikaj automatycznego 
wysyłania formularzy, automatcznego przeładowywania strony; Wszystkie zmiany mogą być wyzwalane tylko przez 
świadome działanie ze strony użytkownika

A

3.2.2. Zmiany podczas wprowadzania danych – Zapewnij by podczas wprowadzania danych w formularzach użytkownik 
nie był zaskakiwany zmianą kontekstu (np. uruchomieniem innej aplikacji, otwarciem innej strony, zmianą sposobu 
prezentacji treści lub sensu treści)

A
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3. Zrozumiałość

3.2. Przewidywalność

3.2.3. Konsekwentna nawigacja – Zachowaj w całym serwisie system nawigacji w tym samym miejscu i w tej samej 
kolejności; Elementy nawigacji powinny znajdować się tam, gdzie spodziewa się ich użytkownik

AA

Zaprojektuj jednolitą nawigację (menu) na wszystkich 
podstronach serwisu oraz jednolity dla całego serwisu 
system ikon, przycisków.

3.2.4. Konsekwentna identyfikacja – Zapewnij by komponenty, które w serwisie realizuję te same funkcje (np. ikony, 
przyciski, etykiety), miały jednolity styl w całym serwisie

AA

Projektując UI korzystaj z design systemów i podejścia 
atomic design

3.3. Pomoc przy 
wprowadzaniu 
informacji 3.3.1. Identyfikacja błędu – Jeśli w formulrzu przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie, zapewnij 

by system wskazał błędny element, a użytkownik otrzymał opis błędu w postaci tekstu; Komunikat "Popraw błędy 
zaznaczone na czerwono" jestniewystarczający

A

Błędy oznaczaj za pomocą aria-invalid; pola wymagane - za 
pomocą aria-required

Pola wymagane wyraźnie oznacz w interfejsie; unikaj 
stoswania samych "*"(gwiazdek); pola z błędem oznacz 
wyraźnie i zaopatrz w tekstowy opis, sugestię

3.3.2. Etykiety lub instrukcje – Stosuj etykiety i instrukcje w formularzach; Etykiety informują o tym, co należy wpisać, a 
instrukcje – jak należy to wpisać lub w inny sposób podpowiadają użytkownikowi, co ma z danym polem zrobić.

A

Używaj elementu label do kojarzenia etykiet tekstowych z 
formantami formularzy; Zapewnij opis dla grup formantów 
formularzy przy użyciu elementów fieldset i legend; Etykiety i 
instrukcje oznacz aria-describedby 

Etykiety (labele) w forlularzu zaprojektuj nad polami input; 
nie mogą się one znajdować w polu placeholder; W polu 
placeholder można zaprojektować sugestie (instrukcje), 
które znikną gdy użytkwonik zacznie wypełniać pole

3.3.3. Sugestie korekty błędów – Jeśli przy wpisywaniu informacji w formularzu, błąd zostanie wykryty automatycznie i 
znane są sugestie korekty, zapewnij użytkownikowi ich tekstowy opis

AA

Zapewnij proaktywność systemu względem wypełnianych przez 
użytkownika pól inpunt (w formularzach), np. Słownik 
poprawiający błędy, podpowiadanie wyszukiwanej frazy dla okna 
wyszukiwarki także przy popełnianych literówkach, nieznajmości 
przez użytkownika dokładnej pisowni

3.3.4. Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) – W formularzach zapewnij 
użytkownikowi możliwość sprawdzenia wprowadzonych danych, ich poprawy i potwierdzenia ich poprawności

AA

W projektowaniu formularzy związanych z kontekstem 
prawym, finansowym, danych wrażliwych) zapewnij krok 
w któym użytkownik może zweryfikować wcześniej 
podane informacje; zaprojektuj jasne i widoczne 
komunikaty ostrzeżeń

4. Kompatybilność 4.1. Kompatybilność

4.1.1. Parsowanie – W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, zapewnij by elementy posiadały pełne 
znaczniki początkowe i końcowe, były zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadały zduplikowanych atrybutów 
oraz żeby wszystkie ID były unikalne

A

Sprawdź, czy kod HTML i CSS jest wolny od
błędów i poprawny semantycznie.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość – Zapewnij by wszystkie komponenty interfejsu użytkownika miały nazwy i role (przeznaczenie) 
dzięki czemu mogą zostać odczytane przez programy komputerowe (np. technologie asystujące, głownie czytniki ekranów, 
które muszą mieć jasną i pełną nformację na temat interfejsu użytkownika)

A

Wykorzystuj odpowiednie atrybuty ARIA
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4. Kompatybilność 4.1. Kompatybilność

4.1.3. Komunikaty o stanie – Zapewnij by komunikaty systemowe przekazywane były także za pośrednictwem technologii 
asystujących (np. w poczcie Gmail po wysłaniu wiadomości, czytnik ekranu informuje „wiadomość wysłana” bez 
przenoszenia fokusu do miejsca, gdzie pojawił się ten komunikat).

AA

Każdy pojawiający się status lub komunikat opisz za pomocą 
znacznikó ARIA; live, alerts, z parametrem polite lub assertive

wytyczne dodane w wersji 2.1

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich
oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie


