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Poziom dostępności cyfrowej strony:
Pełna dostępność cyfrowa.

Poziom dostępności cyfrowej udostępnionych materiałów:
Częściowa dostępność cyfrowa.

Wyjaśnienie poziomu dostępności cyfrowej:
Wszystkie aktywne i statyczne elementy i treści strony dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki,
są dostępne cyfrowo i spełniają wymagania WCAG2.0 na poziomie AA.

Język:
Język serwisu został prawidłowo określony w kodzie strony, jako polski.

Menu:
Menu w ramach całego serwisu jest jednorodne i spójne.

Skip-link:
Na każdej stronie serwisu wdrożono skip-link, umożliwiając użytkownikowi pominięcie menu i bezpośrednie
przejście do treści strony.

Nawigacja:
Nawigacja po treści strony możliwa jest z poziomu klawiatury przy wykorzystaniu klawisza Tab oraz klawiszy
kierunkowych. Wdrożono swobodne poruszanie się po treści strony dla użytkowników korzystających
wyłącznie z klawiatury.

Linki:
Wszystkie linki w serwisie to linki naturalne, zawierające krótką informację o treści, do której prowadzą.
Serwis nie zawiera pustych linków. Linki prowadzące do treści zewnętrznych, otwierające nowe karty
przeglądarki zostały odpowiednio opisane. Strona nie zawiera linków graficznych.

Tytuły:
Wszystkie strony serwisu mają unikalny tytuł i opis.

Nagłówki:
Treść strony została uporządkowana hierarchią nagłówków umożliwiając skuteczne i wygodne poznanie
zamieszczonej treści za pomocą czytnika ekranu. Struktura strony w ramach całego projektu oparta jest
o nagłówki poziomów 1 - 3 oraz 1 – 4.

Kontrast:
Strona spełnia wymagania kontrastu tekstu do tła, dzięki temu publikowane na stronie treści są łatwiej
dostępne dla osób słabiej widzących.

Fokus:
W serwisie został wzmocniony tzw. fokus, czyli oznaczenie aktywnego linka, umożliwiając logiczne
przemieszczanie po wszystkich aktywnych elementach strony. Rozwiązanie to umożliwia obsługę serwisu
użytkownikom słabo widzącym i niepełnosprawnym ruchowo.

Listy:
Wszystkie listy w serwisie zostały prawidłowo opisane w kodzie strony.

Teksty:
Wszystkie teksty publikowane na stronie napisane są z zachowaniem prostoty i zwięzłości stylu oraz
formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Słownik:
Wyrazy obcojęzyczne, specjalistyczne oraz skróty nazw użyte w tekście posiadają dodatkowy opis, tworząc
bezpośredni „słownik” wyrazów i pojęć.

Grafika:
Wszystkie zdjęcia i grafiki zamieszczone w serwisie, posiadają opis alternatywny, dzięki czemu ich treść jest
dostępna dla osób niewidomych oraz osób niewyświetlających grafik w swoich przeglądarkach.

Dostęp alternatywny:
Każda kluczowa informacja mogąca wymagać dodatkowego komentarza lub wyjaśnienia, opatrzona jest
informacją z danymi kontaktowymi osoby kompetentnej do udzielania informacji w przedmiotowym
zakresie.

Błąd 404:
W wypadku błędu wyszukiwarki, serwis otwiera stronę komunikatu 404, umożliwiając przekierowanie
użytkownika do właściwej strony

Prezentacje pdf:
Strona udostępnia do pobrania prezentacje w formacie pdf zawierające: szczegółowe mapy, specjalistyczne
diagramy i wykresy, których pełne przedstawienie w formie dostępnej cyfrowo jest niemożliwe. W ramach
dostępu alternatywnego przy linku do prezentacji zawsze publikowana jest informacja z danymi
kontaktowymi osoby kompetentnej do udzielenia informacji w przedmiotowym zakresie.

Pozostałe materiały pdf:
Wszystkie materiały inne niż prezentacje, udostępnione do pobrania w formacie pdf, są przygotowane
zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej.

Dane teleadresowe podmiotu:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
tel.: (22) 432-45-00
fax: (22) 432-45-01
e-mail: geodezja(at)mazovia.pl

Informacja o dostępności budynku:
Budynek 2 kondygnacyjny, bez windy, wyposażony w schodołaz. Posiada strzeżony parking z wydzielonym
stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych i od strony parkingu dedykowane, dostępne dla osób poruszających
się na wózku wejście.

W sprawach dostępności cyfrowej należy kontaktować się z:
Pracownikami Wieloosobowego Stanowiska ds. Ogólnych Departamentu
tel.: (22) 432-45-00

