
Do sporządzenia deklaracji dostępności 
strony internetowej Domu Pomocy 
Społecznej w Rokocinie uwzględniono listę 
kontrolną do badania zgodności stron 
internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 
4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. 
 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Własne (samoocena) 

Rokocin, 31.03.2022 



Badanie dostępności (samoocenę) przeprowadzono w stopniu podstawowym zgodnie 
z opracowaniem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Warszawa, 2021. Badanie wykonano na następujących stronach: 

1. Strona główna 

2. O nas 

3. Stowarzyszenie 

4. FATOSI 

5. RODO 

6. Kontakt 

7. Mapa Strony 

8. Deklaracja dostępności 

9. Polityka prywatności 

  

http://www.dpsrokocin.pl/
http://www.dpsrokocin.pl/o-nas/
http://www.dpsrokocin.pl/stowarzyszenie/
http://www.dpsrokocin.pl/fatosi/
http://www.dpsrokocin.pl/rodo/
http://www.dpsrokocin.pl/kontakt/
http://www.dpsrokocin.pl/kontakt/
http://www.dpsrokocin.pl/deklaracja-dostepnosci-2/
http://www.dpsrokocin.pl/polityka-prywatnosci/


Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej 
 

Lp. Kryterium sukcesu 
Adres http://www.dpsrokocin.pl, 
ewentualne uwagi 

1. 1.1.1 - Treść nietekstowa 

Czy złożony element graficzny ma 
poszerzony opis? 

Ocena: Nie dotyczy 

 

Czy elementy filmowe, animowane i 
dźwiękowe przekazujące informacje mają 
opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają 
lub czego dotyczą? 

Ocena: Negatywna 

2. 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) 

Czy film lub animacja zawierające ścieżkę 
dźwiękową mają napisy dla osób 
niesłyszących?  

Ocena: Negatywna 

3. 
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa 
tekstowa dla mediów (nagranie) 

Ocena: Nie dotyczy 

4. 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) 
Czy filmy i animacje mają audiodeskrypcję? 

Ocena: Negatywna 

5. 1.3.1 - Informacje i relacje 

Czy na stronie jest informacja przekazywana 
jedynie za pomocą koloru? 

Ocena: Pozytywna 

6. 1.3.3 - Właściwości zmysłowe Ocena: Pozytywna 

7. 1.3.4 – Orientacja Ocena: Pozytywna 

8. 1.4.1 - Użycie koloru Ocena: Pozytywna 

9. 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku Ocena: Pozytywna 

10. 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu Ocena: Pozytywna 

http://www.dpsrokocin.pl/


Lp. Kryterium sukcesu 
Adres http://www.dpsrokocin.pl, 
ewentualne uwagi 

11. 2.1.1 - Klawiatura 

Czy wszystkie elementy aktywne w serwisie 
są dostępne za pomocą klawiatury? (pytanie 
kluczowe) 

Ocena: Pozytywna 

 

Czy przy odtwarzaczu multimediów 
niedostępnym za pomocą klawiatury jest 
tekstowa alternatywa multimediów? 

Ocena: Nie dotyczy 

12. 2.2.1 - Dostosowanie czasu 

Czy jest na stronie pułapka 
klawiaturowa?(pytanie kluczowe) 

Ocena: Pozytywna 

 

Czy są migające lub poruszające się 
elementy, których nie da się zatrzymać? 

Ocena: Pozytywna 

13. 
2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej 
progu 

Ocena: Pozytywna 

14. 2.4.2 - Tytuł strony Ocena: Pozytywna 

15. 2.4.3 - Kolejność fokusu Ocena: Pozytywna 

http://www.dpsrokocin.pl/


Lp. Kryterium sukcesu 
Adres http://www.dpsrokocin.pl, 
ewentualne uwagi 

16. 2.4.4 - Cel łącza (w kontekście) 

Czy jest ostrzeżenie przed otwarciem 
nowego okna/zakładki w przeglądarce? 

Ocena: Nie dotyczy 

 

Czy na stronie jest mechanizm otwierający 
nowe okno bez udziału użytkownika? 

Ocena: Pozytywna 

 

Czy w link do dokumentu do pobrania ma 
informacje o jego formacie, rozmiarze i 
języku? 

Ocena: Pozytywna 

17. 2.4.5 - Wiele dróg 

Czy jest na stronie jest mapa strony lub 
wyszukiwarka? 

Ocena: Pozytywna 

 

Czy wygląd i działanie menu jest takie same 
na wszystkich stronach? 

Ocena: Pozytywna 

18. 2.4.7 - Widoczny fokus Ocena: Pozytywna 

19. 3.3.1 - Identyfikacja błędu Ocena: Nie dotyczy 

20. 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje Ocena: Nie dotyczy 

21. 3.3.3 - Sugestie korekty błędów Ocena: Nie dotyczy 

22. 
3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, 
finansowym, w danych) 

Ocena: Nie dotyczy 

 
  

http://www.dpsrokocin.pl/


Tabela zasięgu i wagi błędu 
 

Lp. Adres strony, na której został wykryty 
błąd oraz ewentualne podstrony, 

na których również występuje 

Szczegółowy opis błędu 
z wyjaśnieniami 

Nadana 
waga 
błędu 

1. http://www.dpsrokocin.pl/fatosi/ 
Element filmowy nie posiada opisu 
tekstowego przedstawiającego, czego 
dotyczy nagranie. 

1 

2. http://www.dpsrokocin.pl/fatosi/ 

Film nie zawiera informacji o innych 
dźwiękach ważnych dla zrozumienia 
treści (np. muzyka, ścieżka 
dźwiękowa). 

1 

3. http://www.dpsrokocin.pl/fatosi/ Film nie posiada audiodeskrypcji 1 

 

Oznaczenie wagi błędu: 

1 – Błąd nieistotny 

3 – Błąd istotny 

5 – Błąd krytyczny 

 

http://www.dpsrokocin.pl/fatosi/
http://www.dpsrokocin.pl/fatosi/
http://www.dpsrokocin.pl/fatosi/
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