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W ocenie podmiotu istnieje możliwość zwiększenia dostępności strony internetowej tezeusz.olsztyn.pl w 

stopniu dostosowania do wymogów WCAG2.1 na poziomie AA. Zapewnienie dostepności na w/w 

poziomie bedzie wymagało nakładów i poniesienia kosztów finansowych, które będą mogły zostać 

przekazane po wypełnieniu podstawowych zadań statutowych w zakresie bieżącej działalności dot.  

funkcjonowania podmiotu. 

 

Zawartość strony może dotyczyć osób niepełnosprawnych w niewielkim stopniu z uwagi na fakt 

ograniczeń ustawowych dotyczących kręgu osób mogących korzystać z usług podmiotu i procedurę 

kwalifikowania do uczestnictwa w terapiach i usługach świadczonych przez podmiot. 

Elementy strony graficzne, tekstowo-graficzne, graficzne są publikowane na bieżąco w związku z bieżącą 

działalnością statutową podmiotu przez okres  wykonywania i realizacji zadania publicznego zleconego 

podmiotowi. 

 

Liczba użytkowników strony i publikowanych elementów strony  może wynosić kilkadziesiat osób. 

Okres funkcjonowania strony rozpoczyna się w kwietniu  2017r. a nowe treści są publikowane na 

bieżąco  i mają związek z ważniejszymi wydarzeniami w szczególności świętami państwowymi i 

kościelnymi oraz kalendarzem imprez organizowanych przez podmiot. 

 

Szacowane koszty dostosowania elementów niezgodnych wskazanych w raporcie walidacji i opisie 

samooceny wynoszą kilka tysięcy złotych. 

 

Elementy niezgodne lub niecałkowicie zgodne to: 

-Niektóre nagłówki mogą mieć za małe kontrasty, mogą występować puste nagłówki, sekwencja 

nagłówków nie zawsze zachowana; 

-Nie wszystkie obrazki mają opisy alternatywne lub opisy alternatywne mogą sie powtarzać, mogą 

wystąpić opisy alternatywne dla miniatur; 

-Nie ma dodatkowych skrótów klawiszowych za wyjątkiem standardowych skrótów systemowych; 



-Tło strony jest grafiką co poprawia estetykę lecz nie ma opisu alternatywnego; 

-Brak obramowań wokół linków; 

-Nie ma pełnej responsywności dla urządzeń mobilnych; 

-Niektóre linki nie mają prostej konstrukcji; 

-Brak wyłaczenia kolorów; 

-Brak widocznych linii powrotu (okruszki) i funkcjomalności klawiszy w przód i w tył; 

-Zbyt duży zakres nagłówków (od H1 do H6) z przeskokiem; 

-Nie wszystkie akapity mają oddzielone opisy; 

-Użycie sliderów na głównej stronie może utrudniać lub uniemożliwić opis alternatywny; 

-Istnieją listy nieuporządkowane. 

 

NIezgodność wyspecyfikowanych elementów jest objęta nastepującymi wyłączeniami: 

-Dot. treści niedostępnych opisanych w punktach - 1,2,4,5,8,10,11,12,13: Niezgodności wynikają z faktu 

publikacji strony przed 23.09.2018r. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowano przed 

23.09.2018r. Treści nie są wykorzystywane do bieżących zadań podmiotu oraz nieaktualizowane lub nie 

poddawane po dniu 23.09.2019 przebudowie i zmianom. Zmiany wymagają nakładów technicznych i 

finansowych; 

-Dot. funkcjonalności niedostępnych opisanych w punktach - 3,4,7,9: Wynikają z trudności 

techniczno-systemowych, związane z nakładami finansowymi; 

-Zapewniony alternatywny dostęp poprzez: kontakt telefoniczny, korespondencję, dodatkowo po 

umówieniu za pomoca tłumacza języka migowego. 

 

Podmiot będzie się  starał zachować jak najwyższy standard strony internetowej aby zapewnić jak 

najwyższą dostępność dla elementów nowo tworzonych jak i historycznych (archiwalnych). 

 


