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Pomagamy w działaniach online

Działamy od 2010 roku

Nasza specjalizacja to kampanie reklamowe
w mediach społecznościowych. Tworzymy także
strony i sklepy internetowe. Na swoim pokładzie
mamy programistów, grafików, specjalistów od
marketingu i copywriterów. Dzięki temu
bierzemy odpowiedzialność
za całość działań marketingowych.

Ponad 10 lat doświadczenia w pracy agencyjnej
pozwoliło nam uprościć procesy i zbudować
doskonałą ścieżkę obsługi klienta. Oczekujesz
zaangażowania, pomysłów i skutecznych
działań? To wszystko znajdziesz w naszej
agencji.

O WCAG 2.1
Web Content Accessibility Guidelines ( WCAG) w wersji 2.1 to opracowanie przygotowane
przez organizację World Wide Web Consortium ( W3C) uznane za najważniejszy dokument
objaśniający zasady dostępności.Powołując się na ten dokument, powstało rozporządzenie
Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r, które mówi o tym, że od
czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności.
WCAG 2.1 to zbiór zasad i zaleceń dla stron internetowych i aplikacji mobilnych, regulujących
ich dostępność i czytelność użytkownikom z niepełnosprawnościami. Dzięki standardowi
wiemy dokładnie jakie zmiany wprowadzić na stronach, aby spełniały stosowne wymogi. Są to
wymogi prawne, których ignorowanie będzie skutkować stosowanymi karami. Podmiotem
odpowiedzialnym za monitorowanie, kontrolę przestrzegania standardu jest Ministerstwo
Cyfryzacji.

O WCAG 2.1 w skrócie
To standard budowy stron
www
aby były dostosowane dla
osób z niepełnosprawnościami

Wymagany prawnie
na stronach www urzędów i
instytucji publicznych
by walczyć z tzw. cyfrowym wykluczeniem osób
z niepełnosprawnościami i starszych

Wdrażanie zmian umożliwiających osobom
z niepełnosprawnościami
korzystanie z serwisów www
to nasza specjalność

Obowiązek wdrożenia WCAG
reguluje ustawa z dnia
4 kwietnia 2019 r.
Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza kary za łamanie
zasad dostępności dla www i aplikacji.

Przykład zastosowania
Portal województwa kujawsko-pomorskiego
www.kujawsko-pomorskie.pl*
wygląd klasyczny

wersja dla niedowidzących

*wdrożenie WCAG przez Pollyart

Wdrożymy na twoją stronę www
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Cena całość

Produkt
WCAG na poziomie AA
Wypełnienie wszystkich kryteriów WCAG 2.1
oprócz dostepnosci pdf, docs, dodawania altów do
zdjęc w artykułach oraz transykrypcji i
audiodeskrypcji materialow video
W przypadku występowania dokumentów PDF, Docs,
obrazów bez tekstu alternatywnego - dostarczamy
raport w celu pełnej dostępności

5 600 zł netto
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Narzędzia: automatyczne narzędzia do badania wybranych
elementów stron internetowych jak np.
WAVE, ARC Toolkit, ANDI i inne;

Krok

lp
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Treść nietekstowa (A)

Opis
wszystkie obrazy, przyciski graficzne, obrazy pełniące
role odnośników posiadają adekwatny do zawartości
i celu opis alternatywny;
wszystkie ozdobne obrazy posiadają pusty tekst
alternatywny (alt="""");"
wszystkie infografiki posiadają alternatywną, tekstową
informację w treści lub na osobnej podstronie;
wszystkie wykresy i mapy posiadają alternatywę
w postaci tekstu, tabel itp. w treści;
wszystkie przyciski posiadają adekwatny do pełniącej
funkcji opis tekstowy jako wartość lub treść;
"wszystkie pola formularzy posiadają jednoznaczną
etykietę;"
graficzne elementy CAPTCHA posiadają alternatywę
w postaci tekstu lub innego sposobu na pozyskanie
informacji jak np. dźwięk.

2

Informacje i relacje (A)

Sprawdzenie sposobu zastosowania semantycznych
znaczników HTML

3

Zrozumiała kolejność (A)

Sprawdzenie, czy sekwencja nawigacji oraz czytania,
określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest
logiczna i intuicyjna.

4

Właściwości zmysłowe (A)

Sprawdzenie, czy elementy nawigacyjne oraz
komunikaty na stronie internetowej, nie polegają tylko na
charakterystykach zmysłowych komponentów. Nie zależą
od: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.

5

Orientacja (AA):

Sprawdzenie, czy jest możliwość wyświetlenia treści
zarówno w układzie pionowym jak i poziomym urządzenia
(np. smartfon, tablet), za wyjątkiem sytuacji kiedy do
zrozumienia treści konkretny układ jest niezbędny
np. aplikacja bankowa, pocztowa pokazująca blankiet
przelewu tylko w poziomie aby w całości go zobaczyć.
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Określenie pożądanej wartości
(AA):

Sprawdzenie, czy w tekstowych polach formularza, które
zbierają określone typy informacji o użytkowniku (jak np.
imię, nazwisko, telefon, email, itp.) zdefiniowano atrybut
autocomplete z odpowiednią wartością

7

Użycie koloru (A):

Sprawdzenie, czy rozróżnianie elementów wizualnych
oraz przekazywanie treści zależne jest tylko od koloru, np.:
wymagane pola formularzy.

8

Kontrast (minimalny) (AA):

Sprawdzenie, czy kontrast pomiędzy tekstem lub
grafikami tekstowymi a tłem jest w stosunku 4,5:1.
Jeżeli kontrast nie jest wystarczający, sprawdzenie, czy
istnieją kontrolki, które przełączą stronę internetową
w wysoki kontrast. Jeśli takie istnieją, sprawdzana jest
wersja w wysokim kontraście, czy posiada taką samą
funkcjonalność i zawartość oraz czy spełnia wymagania
kontrastu.
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Zmiana rozmiaru tekstu (AA):

Sprawdzenie, czy po powiększeniu rozmiaru czcionki do
200% w przeglądarce lub za pomocą udostępnionych
na stronie kontrolek nie następuje utrata zawartości lub
funkcjonalności strony internetowej (np. obcinane są
fragmenty tekstów, funkcjonalne elementy uciekają poza
krawędzie przeglądarki itp.).
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