
Audyt dostępności strony internetowej 
według zaleceń WCAG 2.0.

Propozycja współpracy

Rzeszów, sierpień 2019 roku. 



Kim jesteśmy i dlaczego warto z nami współpracować?

2

Zespołem specjalistów z wieloletnie doświadczenie
w obszarze:

• kodowania stron internetowych do wymogów dostępności
na poszczególnych poziomach „A”, „AA” oraz „AAA”
zgodnie ze standardem WCAG 2.0. opisanych przez
Międzynarodowe Konsorcjum W3C w polskiej wersji
językowej opublikowane przez Forum Dostępnej
Cyberprzestrzeni (FDC) pod adresem:
http://fdc.org.pl/wcag2) wg specyfikacji opisanej
w załączniku do niniejszej propozycji współpracy;

• prowadzenia audytów stron internetowych, platform
e-learningowych czy biuletynów informacji publicznych
zgodnie z zaleceniami dostępności.

Nasze działania są poparte licznymi referencjami m.in. od
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dla którego
wykonaliśmy audytu platformy e-learningowej z dostosowania
do standardów WCAG 2.0, wówczas audyt dotyczył ponad 100
stron platformy.

https://drive.google.com/file/d/1QFO_RmF4SAl_mUICfv6xnlZnDttwfJMC/view


Kim jesteśmy i dlaczego warto z nami współpracować?
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Zespołem specjalistów od projektowania serwisów
internetowych zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0, 2.1.

• Posiadamy wiedzę i umiejętności pozwalające na tworzenie
serwisów internetowych zgodnie z wymaganiami WCAG
2.0 na poszczególnych poziomach „A”, „AA” oraz „AAA” ze
szczególnym uwzględnieniem zaleceń wpisanych do
polskiego prawa. Efektem współpracy z zespołem GWW
jest zapewnienie zastosowania zaleceń WCAG 2.0
w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacje wdrożeń prac programistycznych WCAG poparte są
licznymi referencjami, m.in. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk.

Więcej informacji na 
stronie internetowej 
stronaWCAG.pl



Kim jesteśmy i dlaczego warto z nami współpracować?

4

Zespołem specjalistów od tworzenie treści i redagowania
treści - WCAG 2.0, 2.1. w serwisach internetowych.

• Posiadamy wiedzę i umiejętności pozwalających na
przygotowanie treści publikowanych w serwisach
internetowych zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 na
poziomie „AA” ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń
wpisanych do polskiego prawa. Efektem współpracy z
zespołem GWW jest zapewnienie zastosowania zaleceń
WCAG 2.0 w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych,
osób starszych oraz internautów korzystających z urządzeń
mobilnych.

Stawiamy na wiedze i specjalistyczne szkolenia, poparte
certyfikatami lub świadectwami renomowanych firm
szkoleniowych.



Zakres pracy
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Zakres pracy AUDYTU dostępności:

• kompleksowe sprawdzenie strony/ platformy zgodnie ze wskazaniami standardu WCAG 2.0;

• analiza ekspercka serwisu zgodnie z listą kontrolną WCAG (klasyfikacja problemów do
kategorii - krytyczny błąd do usunięcia oraz zalecenie usunięcia);

• analiza serwisu z osobą niepełnosprawną - test serwisu e-platformy (odsłuchanie pod kątem
jakości treści, powiększanie tekstu z wykorzystaniem kontrastu, pełna weryfikacja zadania
zgodnie z scenariuszem e-platformy);

• raport - opis odnalezionych błędów (rekomendacje sposobu rozwiązania błędu), wyniki
badań z osobą niepełnosprawną, podsumowanie;

• dodatkowy audyt sprawdzający czy zalecane zmiany zostały wdrożone prawidłowo.

Opcja rozszerzenia usługi: 

• możliwość przeprowadzenia osobno płatnych reaudytów, w zależności od potrzeb Zamawiającego;

• przygotowanie raportu po każdym przeprowadzonym audycie.



Harmonogram pracy AUDYTU dostępności
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*Sierpień

Podpisanie umowy dot. przeprowadzenia eksperckiego 
audytu dostępności WCAG. Audyt trwa maksymalnie 15 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego. 

Rozpoczęcie prac:
- przeprowadzenie audytu WCAG 2.0;
- przygotowanie raportu z przeprowadzonego audytu.

Zakończenie audytu głównego. Przygotowanie raportu 
z opisem odnalezionych błędów (rekomendacje sposobu 
rozwiązania błędu), wynikami badań z osobą 
niepełnosprawną, podsumowanie przesłane w formie 
elektronicznej. 

26

30

Re-audyt: przeprowadzenie re-audytu WCAG 2.0.

Przygotowanie raportu z przeprowadzonego re-audytu. Re-
audyt trwa maksymalnie 5 dni roboczych od dnia
ponownego udostępnienia systemu do re-audytu przez
Zamawiającego. Wystawienie certyfikatów ukończenia
audytu.

*Przykładowy harmonogram współpracy, zakłada pełen cykl przeprowadzenia audytu wraz z re-audytem oraz wystawieniem certyfikatu dostępności serwisu zgodnie z wytycznymi    
WCAG powinien trwać, nie dłużej niż 20 dni robocze.



INFORMACJA 

DODATKOWA
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Szablon CMS WordPress dla stron www zgodny z WCAG 2.0.
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Atut

konkurencyjny
Strona zgodna z standardami WCAG: Szablon 
został zaprojektowany w zgodności 
z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0 AA

Pełna responsywność: Szablon bez problemu działa 
zarówno na standardowych ekranach, jak i 
urządzeniach mobilnych

4 wersje kontrastowe: Użytkownicy mogą dowolnie
przełączać między 4 wersjami kontrastowymi

Pełna obsługa klawiatury: Każdy element nawigacji
jest obsługiwany za pomocą klawiatury

Pomoc techniczna: W ramach płatnego pakietu
PRO użytkownicy otrzymują pełne wsparcie
techniczne.

Więcej informacji:  http://stronawcag.pl 
Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która stworzyła szablon CMS WordPress,

który jest zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumencie WCAG 2.0.  dla poziomu AA.



• nadzór nad serwerem / usługą hostingową oraz 
obsługą poczty (w tym przywracanie haseł i/lub 
tworzeniem/usuwaniem kont pocztowych);

• rozbudowę serwisu www o nową technologię, 
moduły, funkcjonalność - według aktualnych 
zapotrzebowań;

• tworzenie banerów grafik dotyczącą 
aktualizowanej strony internetowej;

• optymalizacja witryny pod kątem SEO.

Strona internetowa – OBSŁUGA i OPIEKA – zakres usług 
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Wsparcie pod kątem stałej opieki technicznej i aktualizacyjnej serwisu www 
wraz z bezpieczeństwem funkcjonowania witryny

• wdrożenie polityki związanej z monitoringiem 
(tj. cykliczne skany pod kątem szkodliwych zmian w kodzie;

• wykonywanie backup (kopia bezpieczeństwa);

• realizacja zleconych prac aktualizacyjnych (wprowadzenie dostarczonej treści, 
tj. paczki informacji, które zostają przesłane na wskazy adres mailowy);

• wykonywanie drobnych modyfikacji w mechanizmie witryny;

• usuwanie awarii oraz eliminacja błędów;

• pomoc w kwestiach technicznych;

• kontrola i dostosowywanie mechanizmów witryny do zmieniającego się 
środowiska internetowego (np. nowe wersje przeglądarek);

• poprawa jakości kodu i podłączenie statystyk.

Opcja rozszerzenia usługi:



Strona internetowa – OBSŁUGA i OPIEKA – wycena
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Bezpieczeństwo - kwestiami technicznymi zajmują się specjaliści. 

Korzyści

Instalacja oraz konfiguracja 
certyfikatów SSL.

Usługi dodatkowe 

Bieżące aktualizacje wtyczek. (W przypadku komercyjnych wtyczek wymagane jest
dostarczenie licencji pozwalającej na pobranie aktualizacji).

Czyszczenie WordPressa po ataku 
(usuwanie wirusów)

Przeniesienie (migracja) strony 
z dowolnego CMS do WordPress

Audyt bezpieczeństwa serwisu

Kompleksowa opieka nad stroną - czas pracy (nie mniej niż) 5 godz.

Oszczędność w porównaniu z tworzeniem etatu lub angażowaniem własnego czasu.

Tworzenie dedykowanych 
wtyczek WordPress

Prawo do zgłoszenia informacji o błędach zaistniałych w działaniu aplikacji / strony
www na podany w umowie specjalny numer infolinii lub przesłania równocześnie
w trybie pilnym wyczerpujących informacji na temat zaistniałego zdarzenia na podany
w umowie adres e-mail.

od 150 zł netto

od 500 zł netto

od 2000 zł netto

od 1000 zł netto

Audyt SEO od 500 zł netto

Pozycjonowanie 
(6 fraz – oferta dedykowana)

od 750 zł netto

od 1000 zł netto

Konsultacje mailowe/telefoniczne dostępne w godzinach pracy (pomiędzy 8.00 –
16.00 we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku).

Przypisany dedykowany opiekun plus zespół specjalistów z obszaru marketingu
internetowego.

WYCENA: umowa 12 miesięcy od 500 zł netto/za portal 



Tworzenie stron internetowych – niestandardowe funkcjonalności 

11

Optymalizacja SEO / Czysty 
i skomentowany kod / HTML5 i CSS3

100% Fluid Responsive - Idealnie pasuje do 
każdego urządzenia  / Testowanie na 
prawdziwych urządzeniach

Elastyczny układ i bogate w 
funkcje zaplecza CMS (łatwa i 
intuicyjna administracja)

Konfigurowalne Google Maps

Konfigurowalne formularze 
kontaktowe z obsługą formularza 
kontaktowego (funkcja dodaj do 
listy – wyślij zapytanie ofertowe)

Niestandardowe szablony stron oraz 
dostępne rodziny czcionek Google 600+

Kodowanie PSD do HTML/CSS 

Kompatybilność między przeglądarkami: 
Firefox, Safari, Chrome, Opera, IE 9+

Linki społecznościowe

Utworzenie unikalnej treści



 Efektem są raporty, w których jesteśmy w stanie 
pokazać / zaprezentować jak klient poruszał się 
po stronie, jakich szukał informacji oraz 
zaprezentować wiele ciekawych analitycznych 
informacji, które przyczyniają się do sprzedaży 
pozycjonowanej oferty. 

 Efektem będzie zbudowanie relacji z 
klientami/pokazujemy ludzką twarz firmy -
wykorzystujemy do tego content marketing
- tworząc opisy działalności, ludzi którzy 
tam pracują, produktów, itd.

 Efektem będzie stały kontakt z klientem 
(wykorzystujemy różnego typu aplikacje 
webowe do podtrzymania kontaktu).

 Efektem może być stworzenie odpowiednich 
wzorców (person) klientów. Dzięki sprawdzonym 
aplikacjom usprawniamy komunikację obsługi z 
klientem.

Dlaczego warto współpracować z GWW? 
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sKLIENT



Grupa WW Sp. z o.o. 
https://grupaww.dev

Zapraszamy do biura w Rzeszowie 
ul. Instalatorów 3/8

tel. 17 785 22 96
e-mail: biuro@grupaww.pl

https://grupaww.dev/
https://www.google.com/search?newwindow=1&ei=q2kcXdWIL_CJrwTkrJ7wAg&q=Grupa+WW+Sp.+z+o.o.&oq=Grupa+WW+Sp.+z+o.o.&gs_l=psy-ab.3..38.292827.292827..293596...0.0..0.125.125.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.PD017aTA-kc

