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Deklaracja dostępności
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się zapewnić
dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego
(Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
stron internetowych:
https://www.obserwatorium.malopolska.pl
https://www.obserwatorium.malopolska.pl/eng/
https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?lang=pl_PL

Status pod względem zgodności
Niniejsze strony internetowe są w pełni zgodne ze standardem WCAG 2.1

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 08.09.2019 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności prosimy zgłaszać na
adres: morr@umwm.pl
W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit b) dyrektywy prosimy o zgłaszanie sprawy do Rzecznika Praw
Obywatelskich -https://www.rpo.gov.pl/ pod adresem biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Aspekty dostępności serwisu
Witryna internetowa w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z
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dostępnością. Lista wdrożonych funkcjonalności:
Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony dla wersji polskiej i
angielskiej.
Zgodność ze standardami - brak błędów składniowych HTML
Tytuły stron - unikalny dla każdej z podstron.
Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie
Pułapki klawiaturowe - wykluczone.
Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
Listy - prawidłowo użyte w całym serwisie.
Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane - zarówno na
stronie głównej i podstronach jak i w module wizualizacji.
Linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków, brak
wymuszonego otwierania w nowych oknach.
Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie.
Skip linki - prawidłowo wdrożone.
Kontrast - wymaganie spełnione.
Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma
wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą
klawisza Tab jest logiczna.
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym
niż 3 razy na sekundę.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się
po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom
podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom
wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie
aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich
widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala
na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo
czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały
osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była
dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na
przykład na urządzeniach mobilnych.
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