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Dostępność strony Internetowej SDK 
Bardzo nam zależy na prowadzeniu serwisu w sposób dostępny - 

umożliwiający wszystkim użytkownikom korzystanie z zasobów naszej 

strony. Jeżeli wydarzy się sytuacja, w której znajdą Państwo na naszej 

stronie zasoby, które są niedostępne – bardzo prosimy o kontakt, jak 

najszybciej usuniemy przeszkody.  

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami 

 Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać 

się po serwisie za pomocą klawisza Tab. 

 Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom 

podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom 

wprowadzonym pod kątem czytników ekranów. 

 Linki - wewnętrzne - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu 

użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Linki do serwisów 

zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. 

 Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały 

osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. 

 Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z 

zasadami dostępności. 

 Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była 

dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na 

przykład na urządzeniach mobilnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu 

 Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony, zarówno dla 

wersji polskiej, jak i wersji angielskiej. 

 Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój 

własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec. 

 Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie 
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 Pułapki klawiaturowe - wykluczone 

 Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach. 

 Listy - prawidłowo użyte w całym serwisie. 

 Linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków. 

 Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie. 

 Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym 

niż 3 razy na sekundę. 

 Fokus oraz tabindex - każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na 

aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest 

logiczna. 

 Kontrast - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także 

zapewnić alternatywę tekstową dla infografik. 

 Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe 

HTML. 

 Zapewniliśmy alternatywę dla mediów zmiennych w czasie – filmy posiadają 

opisy alternatywne.  

 

Elementy serwisu - dostępność 

 Strona główna serwisu oraz znajdujące na niej moduły – slider, kalendarz, 

aktualności, moduł reklam oraz stopka są przygotowane w sposób dostępny. 

 Podstrony znajdujące się bezpośrednio w menu górnym strony głównej są 

przygotowane w sposób dostępny. 

 Zmiany kontrastów oraz wielkości czcionek – dostępne na stronie głównej. 

 Podstrona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest przygotowana w sposób 

dostępny. 

 Dział kontakt – dostępny 

 

Niedostępne elementy serwisu 

 Materiały archiwalne są niedostępne. 
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 Moduł Instagram – nie posiada alternatywnych opisów zdjęć – automatyczne 

pobieranie wpisów Instagrama do serwisu WWW. 
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