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ZASADY TWORZENIA SERWISÓW WWW 
 

Operator Sieci Komputerowej, odpowiedzialny za techniczną obsługę serwisu WWW, określa 

minimalny zakres informacji, która musi być umieszczona w serwisach WWW, prowadzonych przez 

jednostki organizacyjne UJK, tj.: 

1. aktualna nazwa i adres; 
 

2. biuro (sekretariat, dziekanat, inne – numery telefonów, adresy e‐mail); 
 

3. dane o kierownictwie; 
 

4. struktura – spis jednostek podległych; 
 

5. znak graficzny i odnośnik do głównej strony WWW Uniwersytetu 

(http://www.ujk.edu.pl/Znaki_graficzne.html); 

6. godło Polski 
 

7. w stopce strony dane o osobie/jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za jej treść w sposób 
pozwalający na przekazywanie uwagi dotyczących zamieszczonych treści, a w przypadku jednostek 
dydaktycznych również danych na temat kierunków studiów, planów zajęć dydaktycznych i zasad 
rekrutacji. 

 
8. ujednolicenie architektury informacji na stronach/podstronach wydziałów oraz jednostek 

międzywydziałowych i ogólnouczelnianych poprzez wykorzystanie szablonu, udostępnianego przez 
Operatora Sieci Komputerowej, odpowiedzialnego za techniczną obsługę serwisu WWW. 

 
9. kolorystyka stron zgodna z „Regulaminem Ceremoniału Uniwersyteckiego Jana Kochanowskiego w 

Kielcach”, wprowadzonym Uchwałą Senatu UJK. 

Za zawartość serwisów WWW jednostek organizacyjnych odpowiedzialni są kierownicy tych 

jednostek. 

Wymagania techniczne: 
 

1. kodowanie polskich znaków na stronach i w nazwach plików w standardzie UTF‐8; 
 

2. zgodność stron ze standardem HTML 
 

‐ brak błędów w http://validator.w3.org/nu/; 
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3. mile widziana zgodność ze standardem CSS (z wyjątkiem rozszerzeń wendorów) 
 

‐ http://www.css‐validator.org/; 
 

4. zgodność stron z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści dla osób niepełnosprawnych WCAG 

2.1 na poziomie AA: 
 

a) brak błędów w http://achecker.ca/; 
 

b) brak błędów w http://wave.webaim.org/. 
 

5. strona powinna być zaprojektowana tak, aby jej układ i wygląd dostosowywał się automatycznie 

do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlana ‐ przeglądarki na komputerach, tabletach, 

telefonach (RWD ‐ Responsive Web Design). 

6. wyświetlanie informacji o wykorzystywaniu na stronach plików cookies. 
 

Wytyczne dotyczące dostępności treści dla osób z niepełnosprawnościami wskazują, że strony 

muszą zawierać w szczególności: 

1. przyciski do zmiany wielkości czcionek (umieszczone na górze strony); 
 

2. przyciski do zmiany kontrastu (umieszczone na górze strony); 
 

3. możliwość obsługiwania strony wyłącznie za pomocą klawiatury 
 

‐ przechodzenie do kolejnych elementów strony za pomocą tabulatora z zaznaczeniem aktywnego 

elementu przez jego obramowanie; 

4. obecność "skip linków" (np. http://internet‐bez‐barier.com/skip‐linki‐czym‐sa‐i‐do‐czego‐sluza/); 
 

5. obecność "bread crumbs" (np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Okruszki_chleba_%28nawigacja%29); 
 

6. w przypadku użycia slidera ‐ możliwość zatrzymania go z klawiatury i za pomocą myszy, 
 

7. w formularzach z graficznym captcha ‐ obecność alternatywnego pola możliwego do wypełnienia 

przez osoby o całkowitym lub znacznym zaburzeniu widzenia. 

Zabezpieczenia: 
 

1. aktualizacje wykonywane na bieżąco; 
 

2. silne hasła, tzn.: bez nazw słownikowych, zawierające co najmniej 8 znaków, w tym minimum 1 

literę, 1 cyfrę i znak specjalny. 

 


