
 

Raport dostępności – otwarcie 
zlecenia 

Nazwa pliku: w_zieleni_skapana_album_wsad_FADO.pdf 

Autor raportu: Bartosz Stępień 

Organizacja: Babiogórski Park Narodowy 

Podsumowanie 

Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu. 

▪ Wymaga sprawdzenia ręcznego: 2 

▪ Zatwierdzono ręcznie: 0 

▪ Odrzucono ręcznie: 0 

▪ Pominięto: 1 

▪ Zatwierdzono: 24 

▪ Niepowodzenie: 5 

Raport szczegółowy 

Dokument 
Nazwa reguły Status Opis 

Flaga przyzwolenia 
dostępności 

Zatwierdzono Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności 

PDF zawierający 
wyłącznie obrazy 

Zatwierdzono 
Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym 
wyłącznie obrazy 

Oznakowany PDF Zatwierdzono Dokument jest oznakowanym plikiem PDF 

Logiczna kolejność 

odczytu 

Wymaga sprawdzenia 

ręcznego 

Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność 

odczytu 

Język główny Zatwierdzono Język tekstu jest określony 

Tytuł Niepowodzenie 
Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku 
tytułowym 

Zakładki Niepowodzenie W dużych dokumentach znajdują się zakładki 

Kontrast kolorów 

Wymaga sprawdzenia 
ręcznego 

Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów 

Zawartość strony 
Nazwa reguły Status Opis 

Oznakowana zawartość Niepowodzenie Cała zawartość stron jest oznakowana 

Oznakowane adnotacje Zatwierdzono Wszystkie adnotacje są oznakowane 

Kolejność tabulatorów Niepowodzenie 
Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością 
struktury 

Kodowanie znaków Zatwierdzono Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku 

Oznakowane multimedia  Zatwierdzono Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane 

Miganie ekranu Zatwierdzono Strona nie spowoduje migania ekranu 

Skrypty Zatwierdzono Brak niedostępnych skryptów 

Odpowiedzi czasowe  Zatwierdzono Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych 

Łącza nawigacyjne Zatwierdzono Łącza nawigacji nie powtarzają się 

Formularze 
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Nazwa reguły Status Opis 

Oznakowane pola 
formularza 

Zatwierdzono Wszystkie pola formularza są oznakowane 

Opisy pól  Zatwierdzono Wszystkie pola formularza mają opis 

Tekst zastępczy 
Nazwa reguły Status Opis 

Tekst zastępczy ilustracji Zatwierdzono Ilustracje wymagają tekstu zastępczego 

Zagnieżdżony tekst 
zastępczy 

Zatwierdzono Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany 

Powiązane z zawartością Zatwierdzono Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością 

Ukrywa adnotacje Zatwierdzono Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji 

Tekst zastępczy 
pozostałych elementów 

Niepowodzenie 
Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst 
zastępczy 

Tabele 
Nazwa reguły Status Opis 

Wiersze  Zatwierdzono 
TR musi być elementem potomnym Table, THead, 
TBody lub TFoot 

TH i TD Zatwierdzono TH i TD muszą być elementami potomnymi TR 

Nagłówki Zatwierdzono Tabele powinny mieć nagłówki 

Regularność Zatwierdzono 
Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w 

każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie 

Podsumowanie Pominięto Tabele muszą mieć podsumowanie 

Listy 
Nazwa reguły Status Opis 

Elementy listy  Zatwierdzono LI musi być elementem potomnym L 

Lbl i LBody Zatwierdzono Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI 

Nagłówki 
Nazwa reguły Status Opis 

Właściwe zagnieżdżenie  Zatwierdzono Właściwe zagnieżdżenie 

 
Powrót w górę  
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Raport dostępności – zamknięcie 

zlecenia 
Nazwa pliku: W_Zieleni_Skapana_Dostepne_FINAL-1.pdf 

Autor raportu: Bartosz Stępień 

Organizacja: Babiogórski Park Narodowy 

Podsumowanie 

Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie. 

▪ Wymaga sprawdzenia ręcznego: 2 

▪ Zatwierdzono ręcznie: 0 

▪ Odrzucono ręcznie: 0 

▪ Pominięto: 1 

▪ Zatwierdzono: 29 

▪ Niepowodzenie: 0 

Raport szczegółowy 

Dokument 
Nazwa reguły Status Opis 

Flaga przyzwolenia 

dostępności 

Zatwierdzono Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności 

PDF zawierający wyłącznie 
obrazy 

Zatwierdzono 
Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym 
wyłącznie obrazy 

Oznakowany PDF Zatwierdzono Dokument jest oznakowanym plikiem PDF 

Logiczna kolejność 
odczytu 

Wymaga sprawdzenia 
ręcznego 

Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność 
odczytu 

Język główny Zatwierdzono Język tekstu jest określony 

Tytuł Zatwierdzono 
Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku 
tytułowym 

Zakładki Zatwierdzono W dużych dokumentach znajdują się zakładki 

Kontrast kolorów 

Wymaga sprawdzenia 

ręcznego 
Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów 

Zawartość strony 
Nazwa reguły Status Opis 

Oznakowana zawartość Zatwierdzono Cała zawartość stron jest oznakowana 

Oznakowane adnotacje Zatwierdzono Wszystkie adnotacje są oznakowane 

Kolejność tabulatorów Zatwierdzono 
Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością 
struktury 

Kodowanie znaków Zatwierdzono Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku 

Oznakowane multimedia  Zatwierdzono Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane 

Miganie ekranu Zatwierdzono Strona nie spowoduje migania ekranu 

Skrypty Zatwierdzono Brak niedostępnych skryptów 

Odpowiedzi czasowe  Zatwierdzono Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych 

Łącza nawigacyjne Zatwierdzono Łącza nawigacji nie powtarzają się 
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Formularze 
Nazwa reguły Status Opis 

Oznakowane pola 
formularza 

Zatwierdzono Wszystkie pola formularza są oznakowane 

Opisy pól  Zatwierdzono Wszystkie pola formularza mają opis 

Tekst zastępczy 
Nazwa reguły Status Opis 

Tekst zastępczy ilustracji Zatwierdzono Ilustracje wymagają tekstu zastępczego 

Zagnieżdżony tekst 
zastępczy 

Zatwierdzono Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany 

Powiązane z zawartością Zatwierdzono Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością 

Ukrywa adnotacje Zatwierdzono Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji 

Tekst zastępczy 
pozostałych elementów 

Zatwierdzono 
Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst 
zastępczy 

Tabele 
Nazwa reguły Status Opis 

Wiersze  Zatwierdzono 
TR musi być elementem potomnym Table, THead, 
TBody lub TFoot 

TH i TD Zatwierdzono TH i TD muszą być elementami potomnymi TR 

Nagłówki Zatwierdzono Tabele powinny mieć nagłówki 

Regularność Zatwierdzono 
Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w 
każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie 

Podsumowanie Pominięto Tabele muszą mieć podsumowanie 

Listy 
Nazwa reguły Status Opis 

Elementy listy  Zatwierdzono LI musi być elementem potomnym L 

Lbl i LBody Zatwierdzono Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI 

Nagłówki 
Nazwa reguły Status Opis 

Właściwe zagnieżdżenie  Zatwierdzono Właściwe zagnieżdżenie 

 
Powrót w górę  
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