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STANDARD WCAG2.1 
  

➔ WCAG2.1 – Standard WCAG (z ang. Web Content Accessibility 
Guidelines) to zbiór dokumentów prawnych, które zawierają wytyczne 
odnośnie dostępności serwisów internetowych, prowadzonych przez 
instytucje publiczne.      
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Błąd Opis błędu 
 
Brak narzędzi wspomagających 
Level A: 1.4.4 Resize text 
Level A: 1.4.3 Contrast (Minimum) 
Level AAA: 1.4.6 Contrast (Enhanced) 
 
 

 
Nie zawsze możliwe jest utrzymanie 
właściwego kontrastu czy odpowiedniego 
rozmiaru czcionek na wszystkich 
podstronach serwisu. Dlatego należy 
rozważyć zastosowanie bloku narzędzi 
pozwalających na zmianę kontrastu, 
zmianę rozmiaru czcionki. 
 
Aktualny blok sugerujący powiększenie 
czcionki nie funkcjonuje odpowiednio. 
 

 
Rozwiązanie: Należy wprowadzić blok narzędzi wspomagających dla osób z 
ograniczeniami. Wystarczająca jest zmiana kontrastu do stosunku minimum 7:1, zmiana 
wielkości czcionki minimum 200%. Należy zastanowić się nad poprawą lub usunięciem -
np.. tylko z podstron listujących treści - bloku zmieniającego rozmiar czcionki:  
 

<ul class="font_size_list clear"> 
      <li><a href="#" class="min" data-size="font_size_smaller" title="Zmniejsz rozmiar 
czcionki">A</a></li> 
      <li><a href="#" class="med" data-size="font_size_normal" title="Czcionka 
podstawowa">A</a></li> 
      <li><a href="#" class="max" data-size="font_size_bigger" title="Powiększ rozmiar 
czcionki">A</a></li> 
    </ul> 

 



 
Błąd Opis błędu 
 
Elementy ruchome 
Level A: 2.2 Enough Time 
Level A: 2.2.2 Pause, Stop, Hide 
 

 
Należy zapewnić odpowiedni czas i 
możliwości by użytkownik zapoznał się z 
ruchomymi elementami. 

 
W serwisie występuje slider z 7 blokami, który rotuje grupy odnośników: 
 
<div id=”message_box” class=”big”> 
 
Rozwiązanie: Należy wzbogacić interaktywny slider o przyciski stop/play (i/lub prędkość), 
które mogą zatrzymać przejścia dzięki czemu bez problemów każdy użytkownik będzie 
mógł się zapoznać z odnośnikami. 
 

 
 

Błąd Opis błędu 
 
Niewłaściwa struktura strony 
Level A: 1.3.1 Info and Relationships 
Level AA: 2.4.6 Heading and Labels 
 

 
Na wielu podstronach serwisu brakuje 
znacznika H1 lub też pojawiają się puste 
znaczniki H1, H2, H3. 

 
Rozwiązanie: Należy wprowadzić znaczniki nagłówków w odpowiedniej hierarchii 
bazując na wytycznych organizacji W3C dotyczącej składni języka HTML.  
 
TIP!: Zastosowanie właściwych znaczników wpływa na odpowiednie traktowanie stron 
przez wyszukiwarki internetowe, przeglądarki i serwisy społecznościowe. Na 
pozycjonowanie i widoczność serwisów. 
 

 
 

Błąd Opis błędu 
 
Brak etykiety 
Level A: 1.1.1 Non-text Content 
Level A: 1.3.1 Info and Relationships 
Level AA: 2.4.6 Heading and Labels 
Level A: 3.3.2 Labels of Instructions 
 

 
Brak etykiety korespondującej z polem 
<input> oraz do wysłania formularza 
zastosowany jest odnośnik zamiast 
właściwego znacznika submit. 
 

 
Kod wyszukiwarki: 

<form id="search" action="pl/wyniki-wyszukiwania.html" method="post" role="search"> 
        <input type="text" name="search_text" placeholder="Szukaj w serwisie..." 
class="search_text" title="Szukaj w serwisie..."> 
        <a href="#" id="btn_search" class="btn_search"></a> 

               </form> 
Rozwiązanie: Należy powiązać etykiety z odpowiednimi kontrolkami formularza – 
parametr for powinien odpowiadać atrybutowi id kontrolki. Łatwo zweryfikować 
poprawność wdrożenia – kliknięcie w etykietę powinno nam ustawić właściwą kontrolkę 
aktywną. Do tego należy zamienić odnośnik na znacznik submit. 



 

 
 

Błąd Opis błędu 
 
Zbyt mały kontrast elementów 
Level A: 1.4.3 Contrast (Minimum) 
 

 
Standard WCAG określa minimalny 
kontrast pomiędzy tekstem, a tłem. Dla 
normalnego tekstu - który w większości 
występuje u Państwa w serwisach – wynosi 
4,5:1 dla kryteriów sukcesu na poziomie AA. 
 

 
Rozwiązanie: Należy zapewnić możliwość zwiększenia kontrastu i/lub usunięcia obrazów 
tła, problem występuje w nagłówkach stron: 
 

<header style="background-image: url('images/header_default.jpg')"> 
  <div class="content_small"> 
    <p>Grupa kapitałowa</p>  </div>     
</header> 

 
Rozwiązanie: Sugerujemy lekką zmianę kolorystyki linków, aktualnie: 

• Dla odnośnika załaduj więcej kontrast wygląda następująco #B1B1B1 / #FFFFFF 
(stosunek kontrastu 2,14:1 ) wystarczająca byłaby zmiana koloru tła na np. #757575. 

 

 
 

Błąd Opis błędu 
 
Puste linki 
Level A: 1.1.1 Non-text Content 
Level A: 2.4.4 Link Purpose (In Context)  

 
Link nie zawiera tekstu przez co funkcja lub 
cel linku nie będą prezentowane 
użytkownikowi. Może to wprowadzić 
dezorientację u użytkowników 
korzystających z klawiatury lub czytników 
ekranu. 
 

 
Rozwiązanie: Należy przedstawić użytkownikom czytników ekranu tekst opisowy, aby 
wskazać funkcję odnośnika i ułatwić rozpoznanie przewidzianego działania.  
 
Przykładowy kod z serwisów, w którym znajduje się ikona graficzna: 
 

<a href="#" id="btn_search" class="btn_search"></a> 
<a href="pl/index.html" class="home_icon"></a>  
<a href="#" class="btn_share"></a> 
<a href="#" class="btn_up scroll" data-target="body"></a> 
<a href="#" id="btn_search" class="btn_search dark"></a> 

 
W żaden sposób nie wskazuje za jakie działanie odpowiada odnośnik, my możemy - 
spoglądając na kod, zastosowane klasy i posiadając wiedzę – założyć, że użyty przycisk 
jest odpowiedzialny za wysłanie formularza wyszukiwarki, szukanie czy scrollowanie.  
 
Należy: 

• Zastosować dodatkowe atrybuty do znacznika <a> takie jak aria-label (oraz title, 
który wyświetli tooltip) 



• Zastosować znacznik <span> z klasą sr-only, która opisywać będzie zawartość dla 
osób korzystających z czytników ekranu. Oczywiście klasę należy odpowiednio 
opisać i ukryć w CSS podobnie jak dzieje się to w Bootstrap’ie (od wersji 3) 

• Lub też zastosować obraz zamiast ikony i opisać stosownym tekstem 
alternatywnym. 

 
Przykładowy kod, który eliminuje błąd wyglądać może następująco: 
 

<a href=”#” a=”btn_search” class=”btn_search” title=”Szukaj” aria-label=”Szukaj”>  
<span class=”sr-only”>Ikonka szukaj</span> 
</a>  

 
TIP!: Należy przeszukać wszystkie szablony i odszukać miejsca, w których odnośniki 
używane są w podobny  sposób jak w opisywanym błędzie, a następnie zmodyfikować 
kod tak, by go wyeliminować.  
 

 
 

Url  
https://polish-airports.com/pl/aktualnosci-i-wydarzenia.html 
https://www.polish-airports.com/pl/lotnisko-warszawa-radom.html 
 
Błąd Opis błędu 
 
Brak tekstów alternatywnych 
Level A: 1.1.1 Non-text Content 
Level A: 2.4.4 Link Purpose (In Context) 

 
Obrazy prezentowane w serwisie muszą 
posiadać atrybut alt – tekst alternatywny. 
Użytkownicy z ograniczeniami nie zawsze 
mają możliwość zapoznania się z obrazem, 
dlatego powinien być on opisany za pomocą 
tekstu alternatywnego, który ma 
wskazywać użytkownikom co znajduje się 
na zdjęciu, obrazie. 
 

 
Należy zadbać by w serwisie nie pojawiały się obrazy bez tekstu alternatywnego. 
 
PRZYKŁADOWE KODY ZE STRONY: 

<img alt="" src="/uploads/user_files/PPL_logo.jpg" style="width: 15px; height: 15px;"> 
 
Rozwiązanie: 

<img alt="PPL Logo mini" src="/uploads/user_files/PPL_logo.jpg" style="width: 15px; height: 
15px;"> 

 
Kod: 

<img src="uploads/319f66b6d1_mini.jpg" alt=""> 
 
Rozwiązanie: 

<img src="uploads/319f66b6d1_mini.jpg" alt="zdjęcie z telekonferencji"> 
 

 


