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

strony WWW prowadzonych przez spółkę Prowod 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: 6  

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 2  

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

spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków stylistycznych. Występuje jednak 

pewna liczba tekstów zawierających nieprzystosowane lub niedostępne treści np. w postaci grafik tekstowych. 

Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny , 

brak użycia stosownych formatowań treści (jak nagłówki) i opisów obrazków. Dużym problemem są również 

dokumenty umieszczone w postaci skanów. 

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

  

CZĘŚĆ II – ZASADY REDAGOWANIA TREŚCI*  

Ogólny wynik dostępności strony: średnia  

Minimalny wymagany poziom wykształcenia: szkoła średnia*  

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 treści niedostępnych poza wskazanymi w załączniku numer 1. 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. 

 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

 

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

https://prowod.pl/111/taryfy-dla-gminy-murow.html 

Krytyczne 

Obrazy zawierające treść nie 
rozwiniętą w postaci tekstu 
muszą zawierać opis bądź 

rozwinięcie w postaci opisu. 

Dodać opis obrazków 
lub dodatkową treść 

do strony 

https://prowod.pl/459/harmonogram-wywozu-odpadow-na-2020-rok.html 

https://prowod.pl/456/70/zyczenia-swieta-bozego-narodzenia.html 

https://prowod.pl/57/uslugi-wywozu-kontenerow-kp-7.html Do poprawy Brak opisu obrazków 

Dodać opis obrazków 
lub dodatkową treść 
do strony 

https://prowod.pl/104/biuro-obslugi-klienta.html Do poprawy 

Nazwy linków powinny jasno 
określać, że są to linki. Nazwy te 
nie mogą być wplecione w treść. 

Zamienić nazwy 
linków na "Pobierz 
druk wniosku" 

https://prowod.pl/63/zarzadzenie-w-sprawie-utworzenia-funduszu-
rekultywacyjnego.html 

Krytyczne 

Dokumenty w postaci skanu nie 
są przystosowane do technologii 

wspomagających, gdyż nie 
pozwalają na odczytanie tekstu.  

Dodać opisy 
dokumentów lub 

dodać wersje 
tekstowe 

https://prowod.pl/463/stawki-dla-mieszkancow-za-przyjecie-1-tony-odpadow-na-
skladowisku-odpadow-w-chroscicach-2020-rok.html 

https://prowod.pl/68/punkt-pszok.html 

https://prowod.pl/33/cennik-pojemnikow-na-odpady-komunalne.html 

https://prowod.pl/425/sposob-zalatwienia-sprawy.html Do poprawy 

W treści należy stosować 
nagłówki wstawione za pomocą 
odpowiedniego narzędzia w 
edytorze treści. Samo 
wyróżnienie tekstu nie jest 
wystarczające. 

Dodać nagłówki w 
edytorze treści 

https://prowod.pl/40/74/kontakt.html Do poprawy 

W przypadku zestawień 
większej liczby danych należy 
stosować narzędzia list oraz 
nagłówki dla treści 

Zastosować listę lub 
dodać nagłówki 
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