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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU strony WWW 

  

Gminne Centrum Kultury w Białej 

  

  

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

strony WWW prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w Białej 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: 8  

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 3  

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 

http://gckbiala.pl/77/statystyka.html 

Do poprawy 

Nagłówki użyte w treści 
muszą być wstawione za 
pomocą odpowiednich 

znaczników w narzędziu 
edycji strony. Wyróżnienie 

tekstu wizualnie jest 
niewystarczające. 

Wstawić nagłówki w 
prawidłowy sposób 

http://gckbiala.pl/990/341/deklaracja-dostepnosci.html 

http://gckbiala.pl/92/179/zespoly-dzialajace-w-gminnym-centrum-kultury.html 

http://gckbiala.pl/72/151/pracownicy.html 

http://gckbiala.pl/75/nagrody-i-wyroznienia.html 

Do poprawy 

Listy użyte w treści muszą 
być wstawione za pomocą 

odpowiednich znaczników w 
narzędziu edycji strony. 

Wyróżnienie tekstu 
wizualnie jest 

niewystarczające. 
Wstawić listy w 

prawidłowy sposób 

http://gckbiala.pl/76/zycie.html 

http://gckbiala.pl/77/statystyka.html 

http://gckbiala.pl/990/341/deklaracja-dostepnosci.html 

http://gckbiala.pl/236/265/wynajem-sal.html 

http://gckbiala.pl/72/151/pracownicy.html 

http://gckbiala.pl/download/attachment/18042/regulamin-zaduszki-artystyczne-zaufaj-
panu.pdf 

Krytyczne 

Każdy dokument musi być 
zamieszczony w sposób 
dostępny. Oznacza to 

możliwość odczytania treści 
za pomocą technologii 

asystujących. Każdy skan 
lub obraz z treścią wymaga 
zapewnienia alternatywnej 
wersji dostępnej cyfrowo. 

Dodać wersje 
dostępne cyfrowo.. 

http://gckbiala.pl/download/attachment/18041/regulamin-zablakane-w-wirze-przygody.pdf 

http://gckbiala.pl/1008/zajecia-dodatkowe-w-gck-w-bialej-zawieszone-na-2-tygodnie.html 

http://gckbiala.pl/86/tygodnik-prudnicki-nr-48-783-30-listopada-2005-r.html 

http://gckbiala.pl/download/attachment/17373/zarzadzenie-12-2020.pdf 

http://gckbiala.pl/94/zajecia-prowadzone-w-gck-biala.html 

http://gckbiala.pl/863/341/biala-ma-swoja-e-czytelnie-dla-wszystkich.html 

http://gckbiala.pl/download/attachment/17365/zarzadzenie-10-2020.pdf 

Wydania Panoramy Bialskiej 

http://gckbiala.pl/download/attachment/17139/kalendarz-imprez-2020.pdf 

http://gckbiala.pl/88/deren-andrzej-tygodnik-prudnicki-nr-48-783-30-listopada-2005-r.html 

Do poprawy 

Podkreślenia w treści są 
zarezerwowane dla 

linków(hiperłączy) i nie 
należy ich używać w innych 

przypadkach. 
Przeformatować 

tekst 

http://gckbiala.pl/86/tygodnik-prudnicki-nr-48-783-30-listopada-2005-r.html 

http://gckbiala.pl/84/thrk-harry-tygodnik-prudnicki-nr-25-655-18062003-r.html 

http://gckbiala.pl/87/thrk-harry-tygodnik-prudnicki-nr-16-543-19042001-r.html 

Pozostałe fragmenty tygodnika prudnickiego i panoramy bialskiej 



http://gckbiala.pl/111/222/gminne-centrum-kultury-w-bialej.html Krytyczne 

Każdy film musi zawierać 
napisy dla osób 
niesłyszących 

Dodać napisy do 
filmu 

http://gckbiala.pl/1005/koncert-w-holdzie-niepodleglej-25-widowni-rezim-sanitarny.html 

Do poprawy 

Każde zdjęcie lub obraz 
towarzyszący treści musi 

zawierać opis pozwalający 
osobom niewidomym 
poznanie ich treści. Dodać opisy zdjęć 

http://gckbiala.pl/1006/zaduszki-artystyczne-25-widowni-rezim-sanitarny.html 

http://gckbiala.pl/1007/zablakane-w-wirze-przygody-25-widowni-rezim-sanitarny.html 

http://gckbiala.pl/1003/amazon-zainwestuje-w-dzieci-z-bialej.html 

http://gckbiala.pl/1010/zablakane-w-wirze-przygody.html 

http://gckbiala.pl/142/swietlice.html 

http://gckbiala.pl/250/eryk-murlowski.html 

http://gckbiala.pl/88/deren-andrzej-tygodnik-prudnicki-nr-48-783-30-listopada-2005-r.html 

http://gckbiala.pl/74/galeria.html 

http://gckbiala.pl/95/anna-myszynska.html 

http://gckbiala.pl/73/noclegi.html 

http://gckbiala.pl/613/historia-i-sztuka-lacza-pokolenia.html 

http://gckbiala.pl/742/muzyczno-sportowe-oblicza-przyjazni.html 

http://gckbiala.pl/888/projekt-kraszewski-komputery-dla-bibliotek-2019.html 

http://gckbiala.pl/884/parada-orkiestr-detych.html 

http://gckbiala.pl/889/muzyka-fundamentem-integracji-narodow.html 

http://gckbiala.pl/958/mobilna-kultura-profesjonalizm-dla-kazdego.html 

http://gckbiala.pl/1000/przebudowa-wiezy-prudnickiej-w-bialej.html 

http://gckbiala.pl/133/galeria.html 

http://gckbiala.pl/902/341/ibuk-libra-w-miedzynarodowym-tygodniu-e-ksiazki-nowe-
funkcje.html 

http://gckbiala.pl/257/341/miejska-i-gminna-biblioteka-publiczna-w-bialej.html 

http://gckbiala.pl/45/94/archiwum-zapraszamy.html 

http://gckbiala.pl/44/94/archiwum-aktualnosci.html 

http://gckbiala.pl/136/94/archiwum-galeria.html 

http://gckbiala.pl/236/265/wynajem-sal.html 

http://gckbiala.pl/92/179/zespoly-dzialajace-w-gminnym-centrum-kultury.html 

http://gckbiala.pl/889/muzyka-fundamentem-integracji-narodow.html Krytyczne Puste spacje 

http://gckbiala.pl/1006/zaduszki-artystyczne-25-widowni-rezim-sanitarny.html
http://gckbiala.pl/74/galeria.html


http://gckbiala.pl/990/341/deklaracja-dostepnosci.html 
Usunąć puste 

spacje 

http://gckbiala.pl/958/mobilna-kultura-profesjonalizm-dla-kazdego.html Do poprawy 
Błąd - literówka "ograch" 
zamiast "grach" Poprawić 

 

 

 


