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Wstęp

W dobie cywilizacji opartej na informacji powszechny i równy 
do niej dostęp jest warunkiem koniecznym dla pełnoprawnego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Postępująca w szybkim 
tempie digitalizacja życia – wkraczanie w coraz większym 
stopniu rozwiązań cyfrowych do wszystkich obszarów życia – 
stawia przed administracja publiczną konkretne wyzwania. Jako 
służąca obywatelom musi być dla nich w maksymalnym stopniu 
przydatna, użyteczna i dostępna. Także w wymiarze dystrybucji 
informacji, obejmującej także Internet.

Prawo polskie wymaga, aby wszyscy obywatele mieli 
pełnoprawny dostęp do informacji, także informacji cyfrowej. 
Informacja ta musi spełniać odpowiednie standardy: musi być 
dostępna dla wszystkich bez względu na ich niepełnosprawność, 
warunki finansowe, wiek, użyte oprogramowanie czy miejsce 
zamieszkania. Dystrybucja cyfrowej informacji publicznej, 
komunikowanie się administracji z obywatelami odbywa się 
przede wszystkim w przestrzeni Internetu za pośrednictwem 
stron www. Instytucje publiczne, urzędy i administracja są 
zobowiązane do posługiwania się stronami spełniającymi 
odpowiednie standardy dostępności. Dostępność stron www 
(web accessibility) jest tutaj rozumiana jako cecha budowy 
strony internetowej umożliwiająca wszystkim – w tym również 
osobom z niepełnosprawnością, osobom starszym, uboższym 
czy w jakikolwiek sposób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, 
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samodzielne, pełne i efektywne korzystanie z serwisu 
internetowego.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
jednostki realizujące zadania publiczne są zobowiązane do 
dostosowania podlegających im serwisów internetowych do 
poziomu AA norm WCAG 2.0. Wymagania te mają być spełnione 
do końca maja 2015. Fundacja Widzialni monitoruje stan 
dostępności serwisów internetowych w Polsce, zwłaszcza 
serwisów administracji publicznej. W ramach tych działań 
Fundacja przeprowadza coroczne badanie dostępności stron 
www administracji centralnej. Wyniki tych badań publikowane są 
w postaci raportu. Pierwszą publikacją jest Raport Otwarcia, który 
ujrzał światło dzienne w czerwcu 2013 roku. Dane opublikowane 
w Raporcie Otwarcia nie napawały niestety optymizmem – 
zaledwie 1,7% przebadanych serwisów spełniało minimalne 
wymagania rozporządzenia.

2013

1,7%
2015

Procent dostępności serwisów wybranych 
podmiotów realizujących zadania publiczne

12,8%
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Raport Dostępności 2015

Raport Dostępności 2015 jest kontynuacją Raportu Otwarcia 
i jego zadaniem jest nie tylko diagnoza stanu dostępności na 
kilka miesięcy przed wyznaczonym w KRI terminie, w którym 
jednostki realizujące zadania publiczne są zobligowane 
do posługiwania się serwisem internetowym zgodnym ze 
standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Raport dostępności 
2015 ma także pokazać tempo i skalę zmian w zakresie 
dostosowywania stron www administracji centralnej do 
wymagań prawa w Polsce.

Wyniki Raportu Dostępności 2015 w porównaniu z wynikami 
Raportu Otwarcia z roku 2013 są znacznie lepsze, choć nadal 
stan dostępności serwisów administracji centralnej jest daleko 
niewystarczający. Zdecydowanie widać zmianę na lepsze, 
jednakże ogólnie nadal ilość serwisów spełniających wymogi 
dostępności jest zdecydowanie o dużo za mała.

•
•
•
 Najważniejsze osoby i instytucje;

 Ministerstwa;

 Strony resortowe.

W każdym z przebadanych sektorów można odnotować 
poprawę, jednakże jej skala jest zdecydowanie daleka od 
oczekiwań.
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Przeprowadzone badania miały charakter kompleksowy – 
opierały się na badaniu eksperckim oraz opinii konsultantów 
z niepełnosprawnością: osób niedowidzących, niewidomych 
i niesłyszących. Podzielone były na trzy równolegle prowadzone 
etapy: 

•
•

•

 I etap – badanie eksperckie;

 II etap – sprawdzenie przez konsultantów z 
niepełnosprawnością poprawności elementów kluczowych na 
badanych stronach www;

 III etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów 
przez konsultantów z niepełnosprawnością.
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Wyniki badań

Najważniejsze osoby i instytucje

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.prezydent.pl 14 16,0 8,7 38,7 77,4% 
dostateczna

www.premier.gov.pl 15 15,7 7,7 38,4 76,7% 
dostateczna

www.sejm.gov.pl 11 12,0 5,7 28,7 57,4% 
niedostateczna

www.senat.gov.pl 12 13,5 6,3 31,8 63,6% 
niedostateczna

www.sn.pl 7 10,0 5 22,0 44,0% 
niedostateczna

www.trybunal.gov.pl 13 15,2 8,3 36,5 72,9% 
dostateczna -

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Administracja Centralna – ministerstwa

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.mac.gov.pl 17 16,7 9,3 43,0 85,9% 
dobra

www.mf.gov.pl 18 16,7 8,7 43,4 86,7% 
dobra

www.mg.gov.pl 10 15,0 5,3 30,3 60,6% 
niedostateczna

www.mkidn.gov.pl 13 12,3 8 33,3 66,7% 
niedostateczna
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Strona www I II III Suma Ocenaetap etap etap pkt.

www.mon.gov.pl 9 15,0 6 30,0 60,0% 
niedostateczna

www.mpips.gov.pl 15 16,3 8 39,3 78,7% 
dostateczna

www.minrol.gov.pl 7 11,7 7,3 26,0 51,9% 
niedostateczna

www.mir.gov.pl 9 13,7 9 31,7 63,3% 
niedostateczna

www.msp.gov.pl 17 15,3 7,3 39,6 79,3% 
dostateczna

www.msport.gov.pl 11 16,0 9,3 36,3 72,6% 
niedostateczna

www.msw.gov.pl 17 18 8,3 43,3 86,6% 
dobra

www.msz.gov.pl/pl 5 14,7 8,3 28,0 55,9% 
niedostateczna

www.ms.gov.pl 13 13,3 7,3 33,6 67,3% 
niedostateczna

www.mos.gov.pl 8 9,7 6,7 24,4 48,7% 
niedostateczna

www.mz.gov.pl 15 15,3 7,3 37,6 75,3% 
dostateczna

www.men.gov.pl 7 10,3 7 24,3 48,7% 
niedostateczna

www.nauka.gov.pl 16 15,0 8 39,0 78,0% 
dostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

epuap.gov.pl 7 12,0 6 25,0 50,0% 
niedostateczna

www.cpi.mac.gov.pl 8 13,0 6,3 27,3 54,6% 
niedostateczna

7poig.mac.gov.pl 11 18,0 8 37,0 74,0% 
dostateczna

www.uke.gov.pl 10 11,5 6,3 27,8 55,6% 
niedostateczna

www.wwpe.gov.pl 14 9,5 5,7 29,2 58,4% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Finansów

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.epodatki.mf.gov.pl 9 11,0 5,7 25,7 51,4% 
niedostateczny

www.szybkipit.pl 11 12,0 4,3 27,3 54,6% 
niedostateczny

www.finanse.mf.gov.pl 17 11,7 6 34,7 69,3% 
niedostateczny

www.knf.gov.pl 8 13,3 7,7 29,0 58,1% 
niedostateczny

www.is.waw.pl 7 9,3 5 21,3 42,7% 
niedostateczny

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Gospodarki

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.paiz.gov.pl 4 10,7 6,7 21,4 42,7% 
niedostateczna

www.gum.gov.pl 11 15,3 6,7 33,0 66,1% 
niedostateczna

www.uprp.pl 13 11,3 7,7 32,0 64,1% 
niedostateczna

www.parp.gov.pl 7 14,3 8 29,3 58,7% 
niedostateczna

poznajatom.pl 7 14,7 8,3 30,0 59,9% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.poiis.mkidn.gov.pl 6 15,0 7 28,0 56,0% 
niedostateczna

www.archiwa.gov.pl 8 13,0 6 27,0 54,0% 
niedostateczna

www.nina.gov.pl 8 14,5 6,7 29,2 58,4% 
niedostateczna

www.pisf.pl 9 13,5 6,3 28,8 57,6% 
niedostateczna

www.nimoz.pl 8 14,5 8 30,5 61,0% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Obrony Narodowej

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.aon.edu.pl 5 11,0 7,3 23,3 46,6% 
niedostateczna

www.amw.com.pl 12 13,0 6,3 31,3 62,6% 
niedostateczna

www.dgrsz.mon.gov.pl 7 11,7 7,7 26,4 52,7% 
niedostateczna

www.muzeumwp.pl 7 11,0 7,3 25,3 50,6% 
niedostateczna

www.wojsko-polskie.pl 6 10,3 5 21,3 42,7% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.zielonalinia.gov.pl 14 17,0 7,7 38,7 77,4% 
dostateczna

www.ipiss.com.pl 10 10,0 7,3 27,3 54,6% 
niedostateczna

www.zus.pl 11 14,0 7 32,0 64,0% 
niedostateczna

www.kapitalludzki.gov.pl 6 14,5 6 26,5 53,0% 
niedostateczna

www.empatia.mpips.gov.pl 9 15,5 6,3 30,8 61,6% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Rolnictwa

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.piwet.pulawy.pl 2 11,5 5,7 19,2 38,4% 
niedostateczna

www.krus.gov.pl 11 16,0 7,3 34,3 68,6% 
niedostateczna

www.arimr.gov.pl 10 10,0 5 25,0 50,0% 
niedostateczna

www.ksow.pl 8 15,0 7,3 30,3 60,6% 
niedostateczna

www.anr.gov.pl 6 15,5 8 29,5 59,0% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.funduszeeuropejskie.
gov.pl 19 13,3 7,7 40,0 80,1% 

dostateczna

www.eog.gov.pl 12 14,7 7,7 34,4 68,7% 
niedostateczna

www.programszwajcarski.
gov.pl 11 13,7 7,7 32,4 64,7% 

niedostateczna

www.mapadotacji.gov.pl 10 11,3 7 28,3 56,7% 
niedostateczna

www.kiw-pokl.org.pl 8 11,0 6,3 25,3 50,6% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Zdrowia

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.csioz.gov.pl 5 14,5 7,3 26,8 53,6% 
niedostateczna

www.nfz-bydgoszcz.pl 14 12,0 3,7 29,7 59,4% 
niedostateczna

zip.nfz.gov.pl 10 11,5 4 25,5 51,0% 
niedostateczna

www.kidl.org.pl 7 12,5 7,7 27,2 54,4% 
niedostateczna

www.gif.gov.pl 17 17,0 9 43,0 86,0% 
dobra

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Edukacji Narodowej

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.efs.men.gov.pl 7 14,0 7,3 28,3 56,6% 
niedostateczna

www.frse.org.pl 11 14,5 8,3 33,8 67,6% 
niedostateczna

www.szkolawspolpracy.pl 7 10,5 6,7 24,2 48,4% 
niedostateczna

www.ore.edu.pl 5 10,5 5,3 20,8 41,6% 
niedostateczna

www.ibe.edu.pl 6 10,0 5 21,0 42,0% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.ncn.gov.pl 13 14,5 8,7 36,2 72,4% 
niedostateczna

www.ncbir.pl 11 17,0 8 36,0 72,0% 
niedostateczna

www.opi.org.pl 12 12,5 8 32,5 65,0% 
niedostateczna

www.agh.edu.pl 9 11,5 7,3 27,8 55,6% 
niedostateczna

www.asp.katowice.pl 16 12,5 4,3 32,8 65,6% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Sprawiedliwości

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.wroclaw.sa.gov.pl 13 15,7 7,3 36,0 71,9% 
niedostateczna

www.sw.gov.pl 6 11,7 6,3 24,0 47,9% 
niedostateczna

www.pokrzywdzeni.gov.pl 11 12,7 4,3 28,0 55,9% 
niedostateczna

www.warszawa.so.gov.pl 8 9,3 6,3 23,6 47,3% 
niedostateczna

poznan.oirp.pl 5 13,7 7,7 26,4 52,7% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Ochrony Środowiska

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.gios.gov.pl 3 10,5 5 18,5 37,0% 
niedostateczna

www.gdos.gov.pl 6 14,0 6 26,0 52,0% 
niedostateczna

www.bgpn.pl 12 12,5 4,7 29,2 58,4% 
niedostateczna

www.naszesmieci.mos.gov.pl 13 12,0 6,3 31,3 62,6% 
niedostateczna

www.nfosigw.gov.pl 13 14,5 7,3 34,8 69,6% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.polskapomoc.gov.pl 6 11,5 7,3 24,8 49,6% 
niedostateczna

www.polskawue.gov.pl 6 16,0 6,7 28,7 57,4% 
niedostateczna

www.pism.pl 7 10,3 6 23,3 46,7% 
niedostateczna

www.pid.gov.pl 10 12,0 6,3 28,3 56,6% 
niedostateczna

www.warsawdialogue.pl 5 10,7 5 20,7 41,3% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Skarbu Państwa

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.akcjonariatobywatelski.
pl 12 12,5 5,3 29,8 59,6% 

niedostateczna

se.msp.gov.pl 14 13,5 5 32,5 65,0% 
niedostateczna

www.prokuratoria.gov.pl 11 12,5 8,3 31,8 63,6% 
niedostateczna

www.nbp.pl 8 14,0 8 30,0 60,0% 
niedostateczna

www.pap.pl 4 11,0 7,7 22,7 45,4% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.straz.gov.pl 7 11,0 8 26,0 52,0% 
niedostateczna

www.ock.gov.pl 10 13,0 5,7 28,7 57,4% 
niedostateczna

www.cnbop.pl 13 12,5 8 33,5 67,0% 
niedostateczna

www.zoz.msw.gov.pl 13 15,0 8,3 36,3 72,6% 
niedostateczna

www.policja.pl 12 12,0 6,3 30,3 60,6% 
niedostateczna

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Resort Ministerstwa Sportu i Turystyki

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.pot.gov.pl 6 11,5 7 24,5 49,0% 
niedostateczny

www.cos.pl 7 15,0 8,3 30,3 60,6% 
niedostateczny

www.stadionnarodowy.org.pl 9 16,0 7,7 32,7 65,4% 
niedostateczny

www.aktualnosciturystyczne.
pl 6 13,5 7,3 26,8 53,6% 

niedostateczny

www.polska.travel 10 14,0 3,7 27,7 55,4% 
niedostateczny

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona www I 
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

www.pfron.pl 12 10,0 7 29,0 58,0% 
niedostateczny

• 0 – 36 pkt.  ocena niedostateczna
• 37 – 42 pkt. ocena dostateczna
• 43 – 47 pkt. ocena dobra
• 48 – 50 pkt. ocena bardzo dobra
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Podsumowanie

Poprawa jak widać jest znaczna – ponad siedmiokrotny 
wzrost liczby serwisów, które spełniają podstawowe wymagania 
z zakresu dostępności oraz tych, które są dostępne, w stosunku 
do Raportu Otwarcia z 2013 roku to dobry prognostyk. Niestety 
w skali całego badania stan dostępności serwisów administracji 
centralnej w dalszym ciągu lokuje nas w ogonie Unii 
Europejskiej. Tempo poprawy bardzo cieszy, niewątpliwie znaczny 
nań wpływ ma rozporządzenie w sprawie Krajowych Ramach 
Interoperacyjności, jednakże wciąż ponad 80 procent serwisów 
nie spełnia wymogów dostępności.

Największy skok w stosunku do roku 2013 odnotował serwis 
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który z niedostępnego 
i nieprzyjaznego przekształcony został w spełniający wymogi 
i zgodny ze standardami na poziomie dobrym.

Wśród serwisów ministerialnych zdecydowanie wyróżniają się 
trzy: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz Ministerstwo Finansów. Strony opracowane 
są z dbałością i wiedzą na temat standardów dostępności, 
są przyjazne dla użytkowników i zapewniają równoprawny 
dostęp do informacji i treści w nich zawartych. Otrzymały one 
ocenę dobrą i w opinii konsultantów z niepełnosprawnością 
są serwisami, w obrębie których nawigacja nie stwarza 
problemów, ich struktura jest logiczna i są w pełni obsługiwane 
przez oprogramowanie asystujące. Warto także wspomnieć 
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o ministerstwie, które znacząco zmieniło na plus swój serwis pod 
kątem dostępności. Jest to serwis Ministerstwa Zdrowia – serwis 
tej instytucji w odniesieniu do wyników Raportu Otwarcia 2013 
w roku 2015 znacznie się poprawił.

Pozytywnym sygnałem jest także fakt, że oprócz 
wymienionych wyżej dwóch serwisów jeszcze pięć ministerstw 
poprawiło swoje strony internetowe uzyskując ocenę dostateczną, 
co znaczy, że w porównaniu z Raportem Otwarcia 2013 notujemy 
zmianę na lepsze. Negatywnym jest z kolei, że nadal funkcjonuje 
dziesięć niedostępnych serwisów ministerialnych, a przecież 
wydaje się, że właśnie administracja centralna jest szczególnie 
zobligowana do przestrzegania prawa.

Strony www najważniejszych osób w państwie: Prezydenta 
i Premiera spełniają minimalne wymogi dostępności, otrzymały 
ocenę dostateczną. Choć i w tym przypadku zmiana na plus 
w porównaniu z badaniem z roku 2013 jest niewielka, to cieszy 
fakt, że konsekwentnie nie schodzą one poniżej minimalnego 
poziomu dostępności.

Niestety strony resortowe to wciąż „czarna dziura” 
w kontekście dostępności, zdecydowanie nie są one zbudowane 
w oparciu o wymogi polskiego prawa i standardy WCAG 2.0. 
W tym sektorze poprawy nie widać, co jest bardzo złym sygnałem 
gdyż pomimo ustawowego wymogu nie zadbano o dostosowanie 
ich do standardów dostępności. Wyniki badań jednoznacznie 
pokazują potrzebę i konieczność zmiany tego stanu rzeczy, 
poprawa stanu dostępności informacji cyfrowej na stronach 
resortów powinna stać się jednym z ich priorytetów.
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Wydaje się, że wzrost z poziomu 1,7 procenta do ponad 12 
procent powinien cieszyć – i cieszy. Skok jest duży i zmiana 
na lepsze jest niewątpliwie zauważalna. Jednakże pozostaje 
wciąż ponad osiemdziesiąt procent serwisów, które po pierwsze 
nie pozwalają na pełnoprawny dostęp do informacji w nich 
zawartych,   a po drugie nie spełniają nałożonego na nie przez 
Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ramach Operacyjności 
obowiązku. Trzeba sobie uświadomić wagę tego zjawiska 
– postawmy się w miejscu użytkownika, który ma dostęp 
do zaledwie 20 procent informacji zawartych na stronach 
internetowych administracji centralnej.

2013

1,7%
2015

Procent dostępności serwisów wybranych 
podmiotów realizujących zadania publiczne

Największy przyrost punktowy w stosunku do 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 www.gif.gov.pl +21,7
 www.msw.gov.pl +17,3
 www.mz.gov.pl +14,3
 www.trybunal.gov.pl +11,8
 www.cnbop.pl  +10,2
 www.nfosigw.gov.pl +10,1
 www.mac.gov.pl +10
 www.opi.org.pl +9,8
 www.ncn.gov.pl +9,2
 www.nauka.gov.pl +8,3

12,8%
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Cechy badanych stron

www.prezydent.pl

Na stronie internetowej Prezydent.pl wiele elementów 
graficznych nie jest poprawnie opisanych. Zwłaszcza te, pełniące 
rolę odnośników nie posiadają uzupełnionych atrybutów alt, 
w których powinny znajdować się treści alternatywne. Nagłówki 
nie oddają w pełni struktury serwisu. Niektóre elementy 
informacyjne i nawigacyjne jak np. „Priorytety prezydentury” czy 
odnośniki w stopce zostały osadzone wewnątrz tabel. Jest to 
metoda archaiczna i niepoprawna, zwłaszcza z punktu widzenia 
programów czytających, z których korzystają osoby niewidome.
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Dołączona w serwisie wersja kontrastowa nie posiada takiej 
samej zawartości treści oraz funkcjonalności, co wersja graficzna. 
Odnośniki w chwili otrzymania fokusa (zarówno podczas 
kliknięcia myszką jak i poruszania się za pomocą klawiatury) nie 
spełniają minimalnych wymagań kontrastu. Ta sama sytuacja 
występuje w wersji tekstowej, której przeznaczenie nie jest znane. 
Osoby korzystające z systemowej funkcji dużego kontrastu nie 
zobaczą elementów wyszukiwarki, logo, animowanych slajdów 
tuż nad stopką oraz graficznych przycisków w stopce strony.

Za bardzo dobrą, rzadko spotykaną praktykę należy 
uznać dział „Dla niesłyszących”, w którym znajdują się filmy 
z tłumaczeniem migowym.  Kod HTML zawiera drobne błędy.

www.premier.gov.pl
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W serwisie premier.gov.pl znajduje się wiele odnośników, 
które zawierają zbyt dużo informacji. Powoduje to, że mogą być 
niezrozumiałe dla niektórych grup odbiorców. Odnośniki powinny 
być zwięzłe i jednoznacznie informować użytkownika dokąd 
go zaprowadzą lub jaką akcję wykona. Przykładem może być 
odnośnik o treści: „Włodzimierz Karpiński 04.08.2014 Komisja 
Europejska potwierdziła to, w co wierzyłem. LOT ma szansę na 
nowy start i wysokie loty zobacz wpis Włodzimierz Karpiński”. 

Niestety nie znajdziemy ułatwień w postaci dostosowania 
kontrastu. Taka funkcjonalność na pewno by się przydała, 
ponieważ niektóre elementy serwisu nie spełniają minimalnych 
wymagań kontrastu. Na podstronach można znaleźć kontrolki do 
powiększania tekstu, ale niestety w wielu wypadkach nie działają 
lub powiększają tylko niektóre treści. Nagłówki nie oddają 
w pełni struktury serwisu. Na stronie głównej hierarchia w sekcji 
„Wydarzenia” nie jest poprawna. 

Na niektórych podstronach osadzenie tylko jednego 
nagłówka na pewno użytkownikom niewidomym w nawigacji nie 
pomaga. 

Na uznanie zasługuje fakt, że kod HTML oraz CSS jest wolny 
od błędów.



29

www.sejm.gov.pl

W serwisie znajduje się niewiele grafik osadzonych w kodzie 
HTML. Niestety te, które są nie posiadają poprawnie opisanych 
atrybutów alt. 

Na stronie głównej brakuje najważniejszego nagłówka 
pierwszego poziomu. Na niektórych podstronach praktycznie 
brak jakiejkolwiek struktury nagłówków ułatwiających nawigację 
osobom niewidomym.

Niektóre elementy nie posiadają wystarczającego kontrastu. 
Dla osób korzystających z systemowej funkcji dużego kontrastu 
nie są widoczne istotne elementy nawigacyjne jak np.: 
wyszukiwarka, logo serwisu, przyciski w sekcji „iTV Sejm”.  
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www.senat.gov.pl

W serwisie znajdują się puste linki, które nie zawierają 
żadnej treści. Niepokojącym zjawiskiem jest dublowanie przez 

Wszystkie „klikalne” pozycje w kalendarzu fizycznie nie 
są elementami aktywnymi (odnośnikami) dlatego nie będą 
przetwarzane przez programy czytające jako linki. Osoby, 
które nie korzystają z myszki i komunikują się z urządzeniem 
za pomocą klawiatury również nie będą miały dostępu do 
kalendarza.  Nawigacja może być również utrudniona z powodu 
braku tzw. skip linków. 

Brak dodatkowych ułatwień dla użytkowników jak np. zmiana 
kontrastu lub dostosowania wielkości czcionki. Kod HTML jest 
wolny od błędów, natomiast CSS zawiera liczne błędy.
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wykonawców lub redaktorów serwisów treści znajdujących 
się w atrybutach title oraz alt dla odnośników graficznych, 
które w niektórych programach czytających powodują tzw. efekt 
jąkania.

Etykieta dla pola wyszukiwarki okazała się zbędna. Jeden 
z przycisków wyszukiwarki posiada niejasny opis „tt”. Niektóre 
elementy nawigacyjne jak np. „Zapowiedzi” czy odnośniki 
w stopce zostały osadzone wewnątrz tabel. Jest to metoda 
archaiczna i niepoprawna, zwłaszcza z punktu widzenia 
programów czytających, z których korzystają osoby niewidome. 
Do grupowania tego typu elementów doskonale nadają się listy 
nieuporządkowane.

Używając tylko klawiatury nawigacja jest utrudniona 
z powodu zbyt słabego fokusa aktualnie wybranego elementu. 
Nielogiczna kolejność poruszania się po aktywnych elementach 
względem układu wizualnego, zwłaszcza wyszukiwarki, również 
nie ułatwia nawigacji.

Szczególną uwagę zwracają kontrolki służące zmianie 
wielkości czcionki oraz przełączenie w jedną z trzech wersji 
kontrastowych. Dzięki temu zwiększy się komfort korzystania 
z serwisu przez niektórych użytkowników. Niestety osoby 
korzystające z systemowej funkcji dużego kontrastu nie zobaczą 
głównych elementów nawigacyjnych i identyfikacyjnych, takich 
jak: logo serwisu, górne menu czy fragment wyszukiwarki. Kod 
HTML nie jest zgodny z zadeklarowanym typem dokumentu. 
W plikach CSS również znajdują się błędy.
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Serwis Sądu Najwyższego nie zawiera struktury nagłówków, 
która w znacznym stopniu pozwala użytkownikom niewidomym 
na sprawną nawigację po stronie internetowej. Kolejnym 
podstawowym błędem jest brak etykiet dla pól formularzy. Wiele 
elementów graficznych będących odnośnikami nie posiada 
atrybutów alt. Listy wypunktowane, które są doskonałym 
sposobem na opisywanie grup linków (jak np. menu) nie są 
optymalnie wykorzystane. 

Wiele linków nie informuje jednoznacznie dokąd zaprowadzą 
użytkownika lub jaką akcję wykona. Na stronie głównej nie ma 
mapy strony. Nie ma również żadnych dodatkowych ułatwień, 
z których chętnie korzystają użytkownicy o specjalnych 
potrzebach. 

www.sn.pl
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Poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione 
z powodu braku widocznego fokusa aktualnie wybranego 
elementu. W trybie wysokiego kontrastu niewidoczne są logo 
oraz pola wyszukiwarek. Kod HTML oraz CSS zawiera dużą ilość 
błędów.

www.trybunal.gov.pl

Jednym z najpoważniejszych problemów na nowej stronie 
Trybunału Konstytucyjnego jest brak etykiet dla pół formularzy. 
Zaburzona hierarchia nagłówków nie oddaje poprawnie struktury 
serwisu.

Napotkać można również niejednoznaczne odnośniki jak 
np.: „EN”, „FR”, „#”, które mogą nie być zrozumiałe dla osób 
korzystających z programów czytających. Poruszanie się za 
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pomocą klawiatury jest utrudnione. Nie można obsłużyć 
stronicowania wyroków i komunikatów prasowych oraz 
kalendarza z wyświetlanymi rozprawami. Kolejnym powodem jest 
brak widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu.

Brakuje ułatwień w postaci dostosowania kontrastu. Taka 
funkcjonalność z pewnością by się przydała, ponieważ niektóre 
elementy serwisu nie spełniają minimalnych wymagań. Osoby 
korzystające z systemowej funkcji dużego kontrastu nie zobaczą 
elementów wyszukiwarki, logo, czy linku do BIP w nagłówku 
strony. Kod HTML jest wolny od błędów.

Należy jednak zauważyć, że strona Trybunału Konstytucyjnego 
dokonała jednego z największych skoków jakościowych 
w stosunku do wyników z poprzedniego badania.

www.pfron.pl
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Na stronie PFRON widnieje link do wersji tekstowej 
oznaczony wózkiem inwalidzkim, który sugeruje specjalną 
wersję dla osób niepełnosprawnych. Nie jest to dobra praktyka, 
ponieważ strona sama z siebie powinna być uniwersalna. 
Jedynie zmiana wersji kontrastowej jest wymagana, ale tylko 
w przypadku kiedy wersja podstawowa nie spełnia minimalnych 
wymagań. Poza tym link ten nie działa.

Na podstronach jest możliwość zmiany wielkości treści, ale 
niestety rozmiar nie zostaje zapamiętany. Struktura i hierarchia 
nagłówków na podstronach jest zaburzona. Dodatkowym 
utrudnieniem może być brak skip linków do pomijania części 
informacji. 

Niektóre z odnośników nie posiadają precyzyjnych treści jak 
np.: „więcej”, „pokaż więcej”, „1”, „2”, „3” itd. lub treści przycisków 
formularzy w postaci „»»”, „>”. Nie wszystkie elementy graficzne 
posiadają treści alternatywne. Listy wypunktowane, które 
są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków nie 
są optymalnie wykorzystane jak w sekcji „Ważne linki” oraz 
prawa kolumna z banerami. Kontrast dat artykułów nie jest 
wystarczający. W systemowym trybie wysokiego kontrastu logo 
serwisu nie jest widoczne.

Poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione 
z powodu słabo widocznego fokusa aktualnie wybranego 
elementu. Kod HTML jest wolny od błędów.
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www.mac.gov.pl

Najpoważniejszym utrudnieniem dla osób korzystających 
z programów czytających mogą okazać się obrazki, które pełnią 
funkcję odnośników. Podstawowa zasada mówi, że odnośnik bez 
względu na to czy jest tekstem czy grafiką musi jednoznacznie 
informować użytkownika dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję 
wykona. W przypadku graficznych odnośników ważniejsze 
jest to gdzie użytkownik trafi niż to, co się na nich znajduje.  
Odnośnik o następującej treści w żaden sposób nie informuje 
o celu: „Grafika przedstawiająca program Polska Cyfrowa: napis 
Wykorzystajmy cyfrowy impet do poprawy jakości życia oraz 
wizerunek kręcącego się elektrycznego wiatraczek. Na trzech 
jego skrzydłach napisy: E-administracja i otwarty rząd, Cyfrowa 
aktywizacja społeczeństwa i Dostęp do szybkiego internetu dla 
każdego.”  Taki odnośnik jest równie niezrozumiały, co „kliknij 
tutaj”.
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W serwisie struktura nagłówków nie oddaje w pełni hierarchii 
informacji. Brak również mapy strony. Kod HTML jest wolny od 
błędów. 

www.mf.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Finansów zastosowano nagłówki, 
jednak nie oddają one poprawnej struktury serwisu, np. istnieje 
wiele nagłówków h1, a na niektórych podstronach powtórzone 
są 3 lub 4 krotnie. Autorzy udostępnili kontrolkę zmiany 
kontrastu jednak muszą zadbać jeszcze o odpowiedni kontrast 
fokusa podczas poruszania się za pomocą klawiatury. W tym 
momencie nie spełnia minimalnych wymagań. Po przełączeniu 
systemu w tryb wysokiego kontrastu nie jest widoczna nazwa 
instytucji. Kontrolki zmiany rozmiaru tekstu również powinny 
być dopracowane. Aktualnie zmiana rozmiaru treści nie zostaje 
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zapamiętana i należy go dostosowywać każdorazowo po 
przejściu na kolejne podstrony. Kod HTML zawiera błędy. 

www.mg.gov.pl

Najważniejszym elementem, który należy poprawić na stronie 
Ministerstwa Gospodarki jest kontrast. W większości elementów 
nie spełnia minimalnych wymagań. Zbyt słabo, a w niektórych 
przypadkach, w ogóle niewidoczny fokus znacząco utrudnia 
poruszanie się po serwisie używając tylko klawiatury.

Wiele odnośników nie jest precyzyjnych. Począwszy od 
krótkiego nic niemówiącego „więcej” a skończywszy na zbyt 
długich i równie nie zrozumiałych jak np. „Uruchomienie tak 
innowacyjnego ośrodka badawczo-rozwojowego to szansa dla 
naszych przedsiębiorców na nowe projekty, które wzmocnią 
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konkurencyjność polskiej gospodarki powiedział wicepremier, 
minister gospodarki Janusz Piechociński podczas uroczystości 
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Laboratorium 
Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii 
CEZAMAT. Spotkanie odbyło się 10 września 2014 r. w Warszawie.” 

Niektóre funkcjonalne grafiki nie są poprawnie opisane 
jak np. odnośniki zmiany miesięcy w kalendarium działań 
MG. Brak dodatkowych ułatwień dla użytkowników jak np. 
zmiana kontrastu lub dostosowania wielkości czcionki. Takie 
funkcjonalności na pewno w obecnym stanie przyniosłyby 
wiele korzyści. W niektórych sekcjach jak np. Umowa UE-USA 
(TTIP), Media RSS, Ministerstwo z pewnością odnośniki można 
pogrupować używając list nieuporządkowanych. Serwis nie 
przechodzi walidacji kodu HTML i CSS.

www.mkidn.gov.pl
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Serwis internetowy posiada elementy wykonane 
w technologii flash, które nie posiadają odpowiedników 
tekstowych. Nie będą zatem dostępne dla osób korzystających 
z programów czytających. Jako jeden z nielicznych serwisów 
posiada na stronie głównej niezaburzoną strukturę nagłówków, 
ale niestety na kolejnych podstronach już tak dobrze nie jest. 
Kontrast większości elementów na stronie jest poprawny 
poza niektórymi elementami takimi jak: odnośniki w stopce 
strony, daty aktualności czy graficzne odnośniki umieszczone 
bezpośrednio pod bannerem w nagłówku strony. 

Należy również zaznaczyć, że te ostatnie w systemowym 
trybie wysokiego kontrastu są całkowicie niewidoczne. W tym 
trybie nie jest również widoczna nazwa strony w logo i przycisk 
formularza wyszukiwania. 

Obsługa serwisu z klawiatury jest utrudniona, z powodu 
słabego fokusa, czyli zaznaczenia aktualnie aktywnego elementu. 
Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. 
skip linków. Jako dodatkowe ułatwienie został wykorzystany 
jedynie link o treści „Strona dla niepełnosprawnych”, który 
służy tylko do jednostopniowego i nieznacznego powiększenia 
czcionki. Jako jeden z nielicznych serwisów, strona nie ma błędów 
HTML i CSS.
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www.mon.gov.pl

W serwisie Ministerstwa Obrony Narodowej na stronie 
głównej znajduje się bardzo słaba struktura nagłówków oraz 
całkowity ich brak na podstronach. Pole wyszukiwarki na 
stronie głównej opatrzone jest odpowiednią etykietą jednak na 
podstronach już nie. Kontrast takich elementów jak np. stopka 
czy ikony serwisów społecznościowych nie jest wystarczający. 
W systemowym trybie wysokiego kontrastu również nie widać 
ikon serwisów społecznościowych, fragmentu wyszukiwarki 
czy informacji w sekcji „Wideo”. Wiele odnośników nie jest 
precyzyjnych. Począwszy od krótkiego nic niemówiącego 
„więcej” a skończywszy na zbyt długich i równie niezrozumiałych 
„W środę, 17 września 2014 r. o godz.13.00, minister obrony 
narodowej Tomasz Siemoniak będzie towarzyszył Prezydentowi 
RP Bronisławowi Komorowskiemu w uroczystościach 
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z okazji 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Odbędą 
się one w warszawskiej Cytadeli, gdzie będzie w przyszłości 
zlokalizowane Muzeum Katyńskie.”

Używając tylko klawiatury obsługa strony jest praktycznie 
niemożliwa z powodu braku widocznego fokusa. Brakuje również 
mapy strony. Kolejnym utrudnieniem w nawigacji jest brak 
tzw. skip linków. Kontrolki zmiany rozmiaru tekstu znajdują się 
tylko na niektórych podstronach i nie powiększają wszystkich 
informacji. Powinny być również dopracowane. Aktualnie zmiana 
rozmiaru nie zostaje zapamiętana i należy go dostosowywać 
każdorazowo po przejściu na kolejne podstrony. Kod HTML i CSS 
zawiera błędy.

www.mpips.gov.pl
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Na stronie głownej serwisu mpips.gov.pl znajduje się 
niezaburzona struktura nagłówków. Niestety na kolejnych 
podstronach struktura jest uboga i nie oddaje hierarchii 
informacji. Wiele odnośników nie jest precyzyjnych jak np.: 
„więcej”, „A” czy enigmatyczne pełne adresy URL ustawione 
jako tekst alternatywny banerów „http://zielonalinia.gov.pl/
dokument-10309”. 

Strona została wyposażona w kontrolkę zmiany kontrastu. 
Po przełączeniu widać, że dobrze należy przemyśleć graficzne 
odnośniki umieszczone w serwisie. Linki takie jak „Pozostałe 
serwisy ministerstwa”, „przydatne linki” w lewej kolumnie czy 
„rodzina.gov.pl”, „rodzicielski.gov.pl” w prawej nie dostosowały 
się do tej wersji. To samo można zaobserwować w systemowym 
trybie wysokiego kontrastu. Osoby, które musza korzystać z tego 
typu kolorystyki elementy te będą nie do odczytania. Szkoda 
również, że udostępniona wersja kontrastowa znacząco odbiega 
od wersji graficznej. 

Mapa strony jest, ale nie działa. Kod HTML i CSS zawiera 
drobne błędy. 
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www.minrol.gov.pl

Wygląd strony Ministerstwa Rolnictwa jest estetyczny 
i co ważne responsywny (dopasowujący się do rozmiaru 
ekranu urządzenia). Niestety, jeśli chodzi o dostępność, mocno 
odstaje od pozostałych stron. Przede wszystkim autorzy nie 
zadbali o: etykiety do pól formularzy czy jakąkolwiek strukturę 
nagłówków. Dodatkowym utrudnieniem jest brak skip linków 
do pomijania bloków informacyjnych i nawigacyjnych. Niektóre 
zaimplementowane mechanizmy po prostu nie działają jak np.: 
wyszukiwarka czy kontrolki powiększania tekstu na podstronach. 
Kolejnym podstawowym błędem jest zastosowanie tych samych 
tytułów wszystkich podstron w serwisie. W wielu przypadkach 
w odnośnikach, które zawierają zarówno grafikę jak i tekst, 
alternatywny opis obrazka jest taki sam jak zawartość tekstowa. 
Powoduje to w programach czytających tzw. efekt jąkania. 
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Kolejna popularna bolączka odnośników to ich zbyt długi 
tekst, który kompletnie nie przekazuje informacji o jego celu. 
W tym wypadku polega na połączeniu w jednym odnośniku daty 
publikacji, tytułu i tekstu wstępnego np. : „piątek, 12 wrzesień 
2014 r. Komunikat dotyczący wprowadzania na rynek produktów 
mięsnych i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie 
po 1 września 2014 r. Normy dla wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych 
określone są w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe 
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z póżn. zm.)”.

Kontrast większości elementów nie jest wystarczający. 
W tej sytuacji wymogiem jest udostepnienie mechanizmu 
dostosowania kontrastu. W systemowym trybie wysokiego 
kontrastu nie są widoczne takie elementy jak: sekcja „Inne”, logo 
czy ikony serwisów społecznościowych. 

Nawigacja w serwisie za pomocą klawiatury jest utrudniona. 
Nie można obsłużyć rozwijanego menu oraz fokus aktywnego 
elementu jest zbyt słabo widoczny. Kod HTML i CSS zawiera 
błędy.
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www.mir.gov.pl

Na stronie mir.gov.pl przede wszystkim należy zadbać 
o poprawną strukturę nagłówków, które powinny opisywać 
poszczególne bloki informacyjne i nawigacyjne. Nie powinny 
być użyte tak jak obecnie, czyli jako samodzielne elementy 
menu.  Kolejną istotną rzeczą to etykiety pól formularzy. O ile 
na stronie głównej pole wyszukiwarki ma ekwiwalent etykiety 
w postaci atrybutu title, to na podstronach formularze nie 
mają etykiet wcale. Nie wszystkie elementy graficzne mają 
teksty alternatywne. Wszystkie grupy odnośników takie jak 
górne menu, menu w stopce, banery w prawej kolumnie czy 
podmenu na podstronach powinny być przedstawione za pomocą 
list nieuporządkowanych. Kontrast niektórych elementów nie 
jest wystarczający np.: kwoty inwestycji, stopka, podmenu na 
podstronach. W systemowym trybie wysokiego kontrastu pole 
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wyszukiwarki nie jest widoczne. Obsługa serwisu za pomocą 
klawiatury również może być utrudniona z powodu zbyt słabego 
fokusa bieżącego elementu. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.msp.gov.pl

Na stronie głównej serwisu Ministerstwa Skarbu Państwa, 
jako jednej z nielicznych znajduje się niezaburzona struktura 
nagłówków. Teksty alternatywne dla grafik są w większości 
adekwatne do zawartości, jednak niedostępna animacja flash 
z wyborem województw oraz CAPTCHA w formularzu pomocy 
osobom niepełnosprawnym znacząco psują dobre wrażenie.

Wiele linków nie informuje jednoznacznie dokąd 
zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję wykona. Np. „więcej” 
czy nawigacja kalendarza „»”. Kontrast niektórych elementów 
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nie jest wystarczający. Co prawda jest udostępniona wersja 
kontrastowa (tekstowa) jednak jest ona diametralnie inna od 
wersji oryginalnej i uboższa w funkcjonalności i informacje. 
W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie widać logo, części 
wyszukiwarki oraz zakładki „Pomoc dla niepełnosprawnych”. Do 
zakładki „Pomoc dla niepełnosprawnych” nie można trafić bez 
użycia myszki. Obsługa strony za pomocą klawiatury również 
może być utrudniona z powodu zbyt słabego fokusa bieżącego 
elementu. Kod HTML jest bezbłędny.

www.msport.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Sportu przede wszystkim należy 
zadbać o odpowiednie opisy alternatywne dla elementów 
graficznych. Wiele obrazków, które pełni rolę linków ich nie 
posiada lub zamiast wskazywać cel informują, kto jest autorem 
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zdjęcia. W następnej kolejności należy wprowadzić poprawną 
strukturę nagłówków, które powinny opisywać poszczególne 
bloki informacyjne i nawigacyjne. Następny istotne elementy to 
etykiety pól formularzy. Aktualnie ich nie ma. Wiele odnośników 
nie informuje poza kontekstem dokładnie o celu jak np. „Czytaj 
całość”. Dodatkowym utrudnieniem może być brak skip linków do 
pomijania części informacji. 

Na niektórych podstronach dołączone są kontrolki zmiany 
wielkości czcionki, jednak nie powiększają one wszystkich 
informacji. Niezapamiętany zmieniony rozmiar jest dodatkową 
uciążliwością. 

Kontrast strony za sprawą udostępnionej odrębnej wersji jest 
dobry. Niewątpliwą zaletą jest to, że wersja wysokiego kontrastu 
zawiera dokładnie tą samą funkcjonalność i zawartość, co wersja 
oryginalna. W systemowym trybie wysokiego kontrastu należy 
poprawić widoczność przeglądarki oraz ikony w prawym górnym 
rogu strony. 

Używając tylko klawiatury nawigacja w serwisie również 
może być utrudniona z powodu zbyt słabego fokusa bieżącego 
elementu. Żółte obramowanie na białym tle nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Kod HTL i CSS zawiera wiele błędów.
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Na stronie głównej serwisu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, jako jednej z nielicznych znajduje się 
niezaburzona struktura nagłówków. Kontrast niektórych 
elementów nie jest wystarczający. Co prawda jest udostępniona 
wersja kontrastowa jednak jest ona diametralnie inna od 
wersji oryginalnej i uboższa w funkcjonalności i informacje. 
W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie widać logo 
serwisu, sekcji „Najważniejsze informacje”, „MSW w mediach 
społecznościowych”. Udostępnione kontrolki służące 
powiększaniu tekstu nie powiększają wszystkiego i nie 
zapamiętują rozmiaru, co dla osób o specjalnych potrzebach 
jest dodatkową uciążliwością. Nawigacja w serwisie za pomocą 
klawiatury również może być kłopotliwa z powodu zbyt słabego 
fokusa bieżącego elementu. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.msw.gov.pl
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www.msz.gov.pl

Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie uległa żadnym 
modyfikacjom od ostatniego badania. W dalszym ciągu istnieje 
wiele błędów czyniących ją niedostępną. 

Wiele elementów graficznych pełniących rolę odnośników nie 
posiadają wypełnionych treści alternatywnych lub wypełnione 
są w niewłaściwy sposób powodując tzw. efekt jąkania. Pole 
wyszukiwarki również nie jest opisane prawidłowo, ponieważ 
brakuje etykiety. Duża ilość pustych nagłówków powoduje, że ich 
struktura nie jest prawidłowa utrudniając nawigację np. osobom 
niewidomym. Bardzo słabe wykorzystanie list do tworzenia menu. 
Nie do końca znane są motywy utworzenia wersji tekstowej, 
która wygląda jakby nie były załadowane pliki arkuszy styli (CSS). 
Kompletnie nieczytelna i niepotrzebna. Tego rodzaju rozwiązania 
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nie trafiają do żadnej grupy odbiorców. Kontrast niektórych 
elementów jak np. stopka oraz tekst aktualności wyświetlający 
się na zdjęciach nie jest wystarczający. Całkowity brak możliwości 
poruszania się po serwisie za pomocą klawiatury, ponieważ nie 
da się rozwinąć górnego menu oraz niewidocznego zaznaczenia 
aktywnego elementu. Nawigację utrudnia brak skip linków oraz 
mapy strony. Istnieją również zbyt długie linki, które zawierają 
kilka zdań, przez co nie są jednoznaczne. Brak jakichkolwiek 
dodatkowych ułatwień w postaci powiększania tekstu czy zmiany 
kontrastu, które ze względu na aktualny stan wizualny na pewno 
by się przydały. Kod HTML zawiera błędy.

www.ms.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości nagłówki nie 
oddają prawidłowej hierarchii informacji, co dla użytkowników 
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korzystających z programów czytających może powodować 
poczucie bałaganu.

Bardziej poważnym utrudnieniem jest nawigacja 
w serwisie za pomocą klawiatury z powodu braku widocznego 
fokusa aktywnego elementu. Niektórych elementów jak np. 
powiększanie czcionki czy prawe menu na samym dole w ogóle 
nie da się obsłużyć bez użycia myszy. Istnieją odnośniki, które 
nie informują jednoznacznie dokąd zaprowadzą użytkownika 
lub jaką akcję wykona jak np. ”Więcej” lub banery w stopce 
nie posiadające alternatywnych opisów. Na stronie został 
umieszczony link do wersji kontrastowej, która nie działa. 
Kontrolki powiększania rozmiaru czcionki, nie zmieniają 
wszystkich treści. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.mos.gov.pl
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Strona Ministerstwa Środowiska praktycznie nie uległa 
żadnym modyfikacjom od ostatniego badania. W dalszym ciągu 
istnieje wiele błędów czyniących ją niedostępną. Na stronie nie 
zadbano o prawidłowe opisanie elementów graficznych, które 
pełnia rolę odnośników. Wiele z nich jako opis alternatywny 
posiada tekst „Więcej”, który dla użytkowników korzystających 
z programów czytających nic nie oznacza. 

Przycisk wyszukiwarki nie jest w żaden sposób opisany. 
Zaburzona hierarchia nagłówków oraz wiele jednoelementowych 
list nie poprawiają semantyki kodu HTML. Utrudnia to również 
nawigację np. osobom niewidomym. Tytuł wszystkich podstron 
w serwisie jest taki sam. Nawigacja za pomocą klawiatury 
jest praktycznie niemożliwa z powodu braku podświetlenia 
aktywnych elementów. 

Używając tylko klawiatury kontrolki powiększania tekstu 
również nie są dostępne. Kontrast niektórych elementów jak 
np. prawej kolumny i stopki nie jest wystarczający. W trybie 
wysokiego kontrastu nie są widoczne niektóre linki w nagłówku, 
logo serwisu oraz przycisk wyszukiwarki. 

Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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www.mz.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Zdrowia nagromadzenie animacji 
w momencie najechania kursorem myszy lub podczas poruszania 
się klawiaturą, a zwłaszcza rozwijanego menu, które rozpycha 
pozostałą część informacji utrudniają nawigację i rozpraszają 
uwagę użytkownika. Dotyczy również znikających elementów 
na niebieskich kafelkach w sekcji „Ochrona zdrowia”. Przede 
wszystkim powoduje zmęczenie wzroku. Nie wszystkie elementy 
graficzne pełniące rolę odnośników mają wypełniony tekst 
alternatywny, co powoduje automatycznie, że linki nie będą 
zrozumiałe dla osób korzystających z programów czytających. 
Delikatnie zachwiana kolejność nagłówków. 

Po przełączeniu strony w wysoki kontrast za pomocą 
udostępnionej kontrolki, nie wszystkie elementy spełniają 
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minimalne wymagania kontrastu. W systemowym trybie 
wysokiego kontrastu nie widoczne są m.in. wyszukiwarka czy link 
do BIP. Na uznanie zasługuje fakt, że strona jest responsywna 
(dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia). Kod HTML i CSS 
zawiera błędy.

www.men.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej przede 
wszystkim autorzy nie zadbali o poprawne opisanie wyszukiwarki 
oraz alternatywne opisy do grafik, które pełnią role odnośników. 
Powoduje to, że np. żaden odnośnik w dziale „Polecamy” czy 
w stopce strony nie będzie możliwy do odczytania przez 
programy czytające używane przez osoby niewidome. Podobna 
sytuacja dotyczy np. pustych linków portali społecznościowych 
i „czytaj więcej”, które poza kontekstem nic nie znaczą. Nawigacja 
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za pomocą klawiatury jest wręcz niemożliwa z powodu braku 
podświetlenia aktywnych elementów. Dodatkowym utrudnieniem 
jest brak skip linków do pomijania bloków informacyjnych 
i nawigacyjnych. Wiele podstron posiada ten sam tytuł strony 
np. „Aktualności - Ministerstwo Edukacji Narodowej”. Nagłówki 
nie oddają w pełni struktury serwisu. Zarówno w oryginalnej 
wersji graficznej jak i w systemowym trybie wysokiego kontrastu 
problem sprawiają slajdy pod górnym menu. Powodem jest 
bardzo duża przeźroczystość tła, na którym znajdują się 
informacje. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.nauka.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przede wszystkim autorzy nie zadbali o poprawne opisanie grafik 
pełniących funkcję odnośników. Żaden z linków w sekcjach: 
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„Projekty i inicjatywy”, „Publikacje” czy „Multimedia” nie będzie 
zrozumiały dla użytkowników posługujących się programami 
czytającymi. Z kolei w sekcji „Wydarzenia w polskiej nauce” 
wystąpi tzw. „efekt jąkania” spowodowany umieszczeniem 
w jednym linku obrazka z takim samym tekstem alternatywnym 
co treść. Struktura nagłówków na stronie głównej wygląda 
dobrze, ale niestety na podstronach kompletnie nie oddaje 
struktury serwisu. Kod HTML zawiera drobny błąd, natomiast CSS 
jest bezbłędny.
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epuap.gov.pl

Wszystkie obrazki osadzone w serwisie jako elementy 
dekoracyjne nie mają pustych atrybutów alt, co powoduje 
ich przetwarzanie przez technologie asystujące, a większość 
obrazków będących linkami posiada je puste.  Również 
prezentacje umieszczone w serwisie nie mają odpowiedników 
tekstowych, co czyni je niedostępnymi dla osób korzystających 
z programów czytających. Brak etykiet tekstowych dla pól 
formularza wyszukiwania zaawansowanego nie pozwala na 
przyznanie żadnego punktu w tej kategorii.  Należy zauważyć, 
że serwis posiada rozbudowaną strukturę nagłówków, co 
wyróżnia go na tle innych badanych stron i pozwala na sprawne 
poruszanie się po tych elementach. Niestety poruszanie się po 
listach elementów jest niemożliwe, gdyż autorzy nie zastosowali 
tego rozwiązania. W serwisie można napotkać na elementy 
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o słabym kontraście (np. linki „Zaloguj się”, „Zarejestruj się”), 
a w trybie wysokiego kontrastu znika nazwa serwisu i inne 
elementy nawigacyjne w postaci osadzonych grafik w formie tła. 
Tytuł każdej z podstron serwisu jest taki sam, więc nie pozwala to 
na przyznanie punktów w tej kategorii. Można również natrafić na 
linki o niejasnej treści – np. „więcej spraw”, czy też linki w stopce 
o pustej treści. Dodatkowe ułatwienia ograniczają się jedynie 
do powiększania rozmiaru czcionki, ale dotyczą tylko centralnej 
części serwisu, nie są zapamiętywane przy przechodzeniu 
pomiędzy podstronami i są prawie niezauważalne. Strona 
posiada dużą ilość błędów HTML.

www.cpi.mac.gov.pl

Jednym z głównych mankamentów strony jest brak atrybutów 
alt dla obrazków (np. na stronie opisującej sposób działania 
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Profilu zaufanego) i przede wszystkim dla obrazków, które 
są linkami (np. banery w prawej kolumnie), co skutecznie 
uniemożliwia na odbiór informacji przez osoby korzystające 
z programów czytających. Dużym problemem jest również duża 
ilość linków o treściach „czytaj dalej”. 

Pola formularzy nie posiadają etykiet tekstowych, co 
powoduje, że również te osoby nie są w stanie dojść co należy 
w nie wpisać. Serwis został wyposażony w nagłówki, jednak 
czasami ich hierarchia jest zaburzona, a na stronie głównej 
brakuje nagłówka poziomu pierwszego. Autorzy również nie 
zapewnili wersji kontrastowej strony, co jest konieczne jako, 
że niektóre elementy (np. ścieżka okruszków) nie spełniają 
minimalnych wymagań współczynnika kontrastu. Osoby 
korzystające z trybu wysokiego kontrastu systemu nie zobaczą 
miniaturek zdjęć w aktualnościach. Serwis został wyposażony 
w jeden skip link, jednak ukrycie go za pomocą deklaracji 
display: none w stylach CSS powoduje jego wyłączenie 
z obsługi. 

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa, 
ponieważ nie jest widoczny fokus elementu otrzymującego 
zaznaczenie. Strona posiada udogodnienia w postaci 
powiększania tekstu, jednak rozmiar czcionki nie zostaje 
zapamiętany podczas przechodzenia pomiędzy podstronami. 
Serwis ma niepoprawnie oznaczony język główny strony jako 
angielski oraz nieliczne błędy HTML.
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7poig.mac.gov.pl

Serwis należy wyróżnić za prawidłowo opisane atrybuty alt 
dla obrazków i zdjęć, jednak brak odpowiednika tekstowego dla 
animacji w formie banera głównego nie pozwala na przyznanie 
pełnej wartości punktowej w tej kategorii. W serwisie napotkano 
na wiele formularzy, które posiadają prawidłowo opisane pola, 
dlatego brak etykiety tekstowej tylko dla pola wyszukiwarki 
nie powoduje obniżenia punktacji. Dodatkowym plusem jest 
wartość domyślna tego pola sugerująca, co należy wpisać.  
Serwis posiada zaburzoną hierarchię nagłówków, a czasami jak 
np. w „Aktualnościach” ich treści są zbyt długie co utrudnia ich 
zrozumienie oraz nawigację po serwisie. Rażącym błędem jest 
niezastosowanie list elementów dla grupy linków, np. w menu 
głównym strony. Strona nie posiada wersji kontrastowej, a brak 
odpowiedniego kontrastu dla menu głównego i większości 
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linków nie pozwala na przyznanie punktów. Co prawda 
zapewniona została wersja o wysokim kontraście, ale link do niej 
„wersja tekstowa” tego nie sugeruje i dodatkowo jej zawartość 
nie odpowiada stronie w wersji graficznej. Serwis nie posiada 
skiplinków oraz żadnych dodatkowych ułatwień w postaci 
np. powiększenia rozmiaru tekstu. Strona główna serwisu nie 
posiada błędów HTML, natomiast na podstronach zdarzają się 
nieliczne.

www.uke.gov.pl

Strona została zbudowana w dosyć archaiczny sposób 
od strony kodu HTML, a mianowicie z wykorzystaniem tabel. 
Wiele obrazków, które są linkami nie posiada odpowiedników 
tekstowych, dotyczy to również przewijających się logo partnerów 
i programów w stopce strony. Rażącym zaniedbaniem jest 
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brak etykiet tekstowych dla każdego formularza znalezionego 
w serwisie, co skutecznie utrudni jego wypełnienia przez osoby 
korzystające z programów czytających. Jako jeden z  nielicznych 
nie posiada struktury nagłówków, a jeżeli się już jakiś pojawi 
to ogranicza się do jednego nagłówka poziomu pierwszego 
wstawionego nieświadomie przez autora. Użycie list elementów 
ogranicza się jedynie do menu głównego, co ewidentnie 
kontrastuje z ich brakiem w stopce strony, gdzie znajduje 
się dosyć duża liczba linków. Wspomniane wcześniej obrazki 
z pustymi atrybutami alt, które są linkami, nie pozwalają na 
przyznanie pełni punktów w kategorii „Sens linków”. 

Również w kategorii „Kontrast” została obniżona punktacja, 
gdyż istnieją elementy niekontrastowe, a zapewniona wersja 
kontrastowa jest znacznie okrojona i nie zawiera tyle informacji 
co wersja graficzna. W trybie wysokiego kontrastu systemu znika 
logo i nazwa serwisu. 

Serwis jest możliwy do obsłużenia za pomocą klawiatury, 
jednak domyślny fokus przeglądarki na niektórych elementach 
jest bardzo słabo widoczny. Do dodatkowych ułatwień 
możemy zaliczyć powiększanie czcionek, jednak jest ono nie 
zapamiętywane, a jego działanie dotyczy jedynie centralnej 
części z treścią. Na pierwszy rzut oka zdaje się, że serwis został 
pozbawiony błędów HTML, jednak po uważniejszym przyjrzeniu 
się okazuje się, że błędy występują, a są spowodowane przez 
redaktorów portalu.
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www.wwpe.gov.pl

Główne zdjęcie w serwisie ma niepoprawny atrybut alt 
o treści „image”. Strona posiada poprawne etykiety tekstowe 
dla pól formularzy (w przypadku formularza wyszukiwarki 
zapewnione przez atrybut title). Autorzy wyposażyli ją 
również w rozbudowaną strukturę nagłówków, ale brak 
nagłówka poziomu pierwszego na stronie głównej nie pozwala 
na przyznanie pełni punktów. Na podstronach zaś nie została 
zachowana prawidłowa ich hierarchia. Poprawne i rozbudowane 
listy elementów poprawiają nawigację po serwisie podczas 
korzystania z programów czytających. Strona została wyposażona 
w wersję o odwróconym kontraście. Punktacja w kategorii „Sens 
linków” została obniżona z powodu linków o treściach „więcej”. 
Obsługa z klawiatury jest możliwa, jednak w głównej części 
serwisu nie jest widoczny fokus elementu aktualnie aktywnego. 
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Dodatkowe ułatwienia skupiły się wyłącznie na zapewnieniu 
wspomnianej wersji o odwróconym kontraście. Zapewnienie 
możliwości powiększenia czcionek podniosłoby punktację w tej 
kategorii. Na plus należy zaliczyć działające skip linki ułatwiające 
nawigowanie w serwisie. Strona posiada liczne błędy HTML.
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www.epodatki.mf.gov.pl

W serwisie epodatki.mf.gov.pl najpoważniejszy problem 
stanowi nawigacja. Brak możliwości rozwinięcia górnego menu 
za pomocą klawiatury w połączeniu z brakiem skip linków 
służących do pomijania bloków informacyjnych i nawigacyjnych 
stanowi poważny problem dla użytkowników niekorzystających 
z myszki. Nie ma również żadnych dodatkowych ułatwień, 
z których chętnie korzystają użytkownicy o specjalnych 
potrzebach. Zastosowano powiększanie czcionki treści na 
podstronach, jednak jest ono zbyt małe, a rozmiar po przejściu 
na kolejną podstronę nie zostaje zapamiętany. Nagłówki nie 
oddają w pełni struktury serwisu. Kolejną istotną rzeczą to brak 
etykiet dla pól formularzy oraz nieprecyzyjnie opisane odnośniki 
jak np. „czytaj więcej”, które odczytane poza kontekstem nie 
informują użytkownika dokąd go zaprowadzą. Niepokojąco często 
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występującą złą praktyką jest dublowanie przez wykonawców lub 
redaktorów serwisów treści odnośników tekstowych w atrybutach 
title, powodujących w niektórych programach czytających tzw. 
efekt jąkania polegający na kilkukrotnym odczytaniu tej samej 
informacji.

Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.szybkipit.pl

Strona internetowa szybkipit.pl nie posiada poprawnej 
struktury nagłówków, która w znacznym stopniu pozwala 
użytkownikom niewidomym na sprawną nawigację po 
stronie internetowej. Wiele elementów graficznych będących 
odnośnikami nie posiada atrybutów alt. Duża liczba linków nie 
informuje użytkownika jednoznacznie dokąd go zaprowadzą 
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lub jaką akcję wykona, ponieważ nie zwierają żadnej treści 
jak np. ikony portali społecznościowych lub ich treść nie jest 
jednoznaczna jak np.: „1”, „2”, „3”. Listy wypunktowane, które są 
doskonałym sposobem na opisywanie grup linków (jak np. menu 
w stopce) nie są optymalnie wykorzystane. W serwisie istnieją 
treści o zbyt małym kontraście w stosunku do tła, na którym się 
znajdują, np. szare teksty w banerze głównym lub niebieski tekst 
na szarym tle. W takiej sytuacji wymagana jest dostępna wersja 
kontrastowa, która będzie zawierała taką samą funkcjonalność 
i zawartość co wersja podstawowa. Serwis nie przechodzi testu 
walidacji kodu HTML i CSS.

www.finanse.mf.gov.pl

Na stronie finanse.mf.gov.pl zastosowano nagłówki, jednak 
nie oddają one poprawnej struktury serwisu, a w stosunku do 
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niektórych treści nie powinny być zastosowane wcale. Niektóre 
grupy odnośników nie zostały przedstawione za pomocą list, 
które znacznie ułatwiają nawigację osobom wykorzystującym 
technologie asystujące jak np. programy czytające. Wiele treści 
nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu. Chociaż autorzy 
umieścili odnośnik do wersji kontrastowej, to dla użytkowników 
niedowidzących jest on mało widoczny i kontrastowy. Kolejne 
ułatwienie w postaci powiększania treści również nie jest 
zaimplementowane poprawnie, ponieważ zmieniony rozmiar 
po przejściu na podstronę nie zostaje zapamiętany. Obsługa list 
rozwijanych formularzy używając klawiatury jest utrudniona.

Często występującą złą praktyką jest dublowanie przez 
wykonawców lub redaktorów serwisów treści odnośników 
tekstowych w atrybutach title oraz alt powodujących 
w niektórych programach czytających tzw. efekt jąkania 
polegający na kilkukrotnym odczytaniu tej samej informacji. 
Na przykład odnośnik „kontakt” w prawym górnym rogu 
zostanie odczytany w następujący sposób: „Przejdź do danych 
kontaktowych Przejdź do danych kontaktowych Kontakt”.

Serwis nie przechodzi testu walidacji kodu HTML i CSS.
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www.knf.gov.pl

Informacje rozmieszczone w nagłówkach nie odzwierciedlają 
struktury serwisu knf.gov.pl. Najpoważniejszym problemem są 
jednak źle opisane elementy graficzne zarówno te ozdobne 
jak i pełniące rolę odnośników. Zamieszczone banery flashowe 
również nie są dostępne dla osób korzystających z programów 
czytających. Każde pole w formularzach na stronie głównej 
nie jest poprawnie opisane. Nawigacja po stronie nie jest 
możliwa bez użycia myszki z powodu braku widocznego fokusa 
bieżącego elementu oraz źle przygotowanego głównego menu, 
które się nie rozwija. Zagnieżdżone odnośniki głównego menu 
nie są osadzone jako listy, które są przeznaczone do tego typu 
informacji. Ponadto zamieszczone ułatwienia powiększania 
tekstu i zmiany kontrastu nie są odnośnikami i reagują tylko 
na kliknięcie przyciskiem myszy.  Dodatkowym utrudnieniem 
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jest brak skip linków do pomijania bloków informacyjnych 
i nawigacyjnych. Zamieszczona wersja kontrastowa nie spełnia 
minimalnych wymagań kontrastu. Serwis nie przechodzi testu 
walidacji kodu HTML i CSS. 

www.is.waw.pl

Serwis Izby Skarbowej w Warszawie nie zawiera struktury 
nagłówków, która w znacznym stopniu pozwala użytkownikom 
niewidomym na sprawną nawigację po stronie internetowej. 
Kolejnym podstawowym błędem jest brak etykiet dla pól 
formularzy. Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem 
na opisywanie grup linków (jak np. menu) nie są wcale 
wykorzystane. Najpoważniejszym jednak problemem jest główne 
menu, którego nie da się obsłużyć bez użycia myszki. Ponadto 
główne pozycje nie są elementami aktywnymi (odnośnikami), 
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zatem dla użytkowników korzystających z klawiatury jest 
bezużyteczne. Dodatkowym utrudnieniem jest brak skip 
linków do pomijania bloków informacyjnych i nawigacyjnych. 
Wiele odnośników nie jest precyzyjnych jak np.„więcej”. Brak 
jakichkolwiek ułatwień dla użytkowników o specjalnych 
potrzebach. Kod HTML i CSS zawiera błędy. Wszystkie 
wymienione powyżej błędy w połączeniu z układem strony 
opartym o tabele powodują, że strona jest archaiczna i w dużej 
mierze niedostępna.
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www.paiz.gov.pl

Serwis paiz.gov.pl nie zawiera struktury nagłówków, która 
w znacznym stopniu pozwala użytkownikom niewidomym na 
sprawną nawigację po stronie internetowej. Kolejnym istotnym 
błędem jest brak etykiet dla pól formularzy. Wiele elementów 
graficznych będących odnośnikami nie posiada atrybutów 
alt. Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem 
na opisywanie grup linków (jak np. menu) nie są optymalnie 
wykorzystane. Wiele linków nie informuje jednoznacznie dokąd 
zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję wykona np.: „więcej”. 
Nie zastosowano również żadnych dodatkowych ułatwień, 
z których chętnie korzystają użytkownicy o specjalnych 
potrzebach zwłaszcza, że np. kontrast odnośników znajdujących 
się w stopce nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu. 
Poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione z powodu 
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słabego wyróżnienia fokusa aktualnie wybranego elementu. 
Górne menu również nie jest dostępne za pomocą klawiatury. 
Dodatkowym utrudnieniem jest brak skip linków do pomijania 
bloków informacyjnych i nawigacyjnych. Kod HTML i CSS zawiera 
błędy. Strona paiz.gov.pl otrzymała jedną z najniższych ocen 
w przeprowadzonym rankingu.

www.gum.gov.pl

W serwisie gum.gov.pl zastosowano nagłówki, jednak 
nie oddają one poprawnej struktury serwisu. Na niektórych 
podstronach osadzenie tylko jednego nagłówka to również 
zdecydowanie za mało. Niektóre elementy graficzne posiadają 
niepoprawne treści alternatywne powodując tzw. efekt jąkania, 
czyli kilkukrotne odczytywanie przez programy czytające tych 
samych informacji. Pole wyszukiwarki nie posiada etykiety, 
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a przycisk opisany jest jedynie za pomocą znaku „>”. Istnieje 
dużo linków, które poza kontekstem nie mają sensu jak np.: 
„ankieta”, „zobacz więcej”, „1”, „2”, „3” lub są całkowicie puste jak 
logo „Główny Urząd Miar”. W systemowym trybie wysokiego 
kontrastu logo oraz zdjęcia w sliderze nie są widoczne. Brak 
również skip linków pomagających użytkownikom niewidomym 
szybsze poruszanie się po bieżącej stronie. Nawigacja za pomocą 
klawiatury nie jest możliwa, ponieważ użytkownik docierając 
do linków w przesuwającym się tekście nie może przejść dalej, 
zostaje zablokowany. Rozwijane menu również nie działa bez 
użycia myszki. Kod HTML jest wolny od błędów.

www.uprp.pl

Głównym problemem w serwisie uprp.pl są elementy 
nawigacyjne, ponieważ istnieje dużo linków, które poza 
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kontekstem nie mają sensu jak np.: „więcej,” „A”, „X”, „1”, „2”, „3”. 
Niektóre z pól formularzy nie posiadają powiązanych etykiet. 
Słaby fokus aktualnie wybranego elementu utrudnia poruszania 
się za pomocą klawiatury. Nielogiczna kolejność poruszania 
się po aktywnych elementach względem układu wizualnego 
w stopce strony również nie ułatwia nawigacji. Zastosowane 
nagłówki nie oddają poprawnej struktury serwisu. Dodatkowe 
utrudnienie to brak tzw. skip linków. Na stronie zastosowano 
powiększanie czcionki treści na podstronach, jednak odnośniki 
są zbyt małe żeby dojrzała je osoba niedowidząca, a rozmiar po 
przejściu na kolejną podstronę nie zostaje zapamiętany. Również 
link do wersji kontrastowej jest mało widoczny. Po kliknięciu 
w niego otworzy się strona, która w niczym nie przypomina wersji 
podstawowej, co jest niestety często stosowaną złą praktyką. 
Jako jeden z nielicznych serwisów kod HTML i CSS otrzymuje 
pozytywny wynik walidacji narzędzi W3C.
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www.parp.gov.pl

W serwisie parp.gov.pl większość elementów 
graficznych pozbawiona jest atrybutów alt lub ich opisy 
nie są jednoznaczne. Obecność paru nagłówków h4 nie jest 
wystarczająca, aby określić strukturę informacji. Żadne menu 
nie zostało zbudowane za pomocą list. Wiele odnośników nie 
jest precyzyjnych. Począwszy od krótkiego nic niemówiącego 
„więcej” a skończywszy na zbyt długich i równie niezrozumiałych 
odnośnikach zwierających nawet kilka zdań. Brak skip linków 
w połączeniu z brakiem list i poprawnej hierarchii nagłówków 
skutecznie utrudnia osobom niewidomym poruszanie się po 
zawartości strony www. Obsługa z klawiatury praktycznie nie 
jest możliwa, ponieważ żaden element po uzyskaniu fokusa nie 
zostaje oznaczony z powodu zastosowania w CSS właściwości 
wyłączającej jego domyślne obramowanie. W górnym menu 
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www.poznajatom.pl

Główna animacja flash nie posiada alternatywnego 
opisu. Linki w sekcji „Partnerzy” są puste w wyniku czego 
programy czytające nie przekażą o nich poprawnej informacji, 
a w systemowym trybie wysokiego kontrastu nie będą widoczne. 
W tym trybie nie będą również widoczne takie elementy jak 
wyszukiwarka, logo serwisu, ikona Facebook i zawartość sekcji 
„Multimedia”. Kontrast większości tekstów w stosunku do tła jest 
bardzo słaby. Tytuły podstron nie zawierają pełnej informacji. 
Hierarchia nagłówków oraz nieoptymalne wykorzystanie 
list nie oddają w pełni struktury informacji. Brak skip linków, 

nie ma możliwości rozwinięcia podrzędnych pozycji używając 
klawiatury. Kod HTML i CSS zawiera błędy. Serwis nie uległ 
żadnym modyfikacjom od ostatniego badania.
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mapy strony oraz dodatkowych ułatwień dla użytkowników 
jak np. dostosowania wielkości czcionki i zmiana kontrastu. 
Przy tak słabym domyślnym kontraście tego typu ułatwienia 
są wymagane. Obsługa z klawiatury praktycznie nie jest 
możliwa, ponieważ żaden element po uzyskaniu fokusa nie 
zostaje oznaczony z powodu zastosowania w CSS właściwości 
wyłączającej jego domyślne obramowanie. Kod HTML i CSS 
zawiera błędy.
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www.poiis.mkidn.gov.pl

Obrazki zamieszczone w serwisie posiadają odpowiedniki 
tekstowe, jednak ich jednakowa treść na stronach posiadających 
galerię zdjęć (np.: na podstronie „Wystawa” pn. „Fundusze unijne 
- nowa przestrzeń dla kultury” w Parlamencie Europejskim!) 
dodatkowo nie oddająca zawartości zdjęcia nie pozwala na 
przyznanie pełni punktacji w tej kategorii. Zamieszczone 
elementy multimedialne nie posiadają odpowiedników 
tekstowych, które pozwalałyby zapoznanie się z treściami przez 
osoby głuche. Na wielu stronach, np. „Dokumenty programowe”, 
brakuje list elementów dla grup linków. Autorzy serwisu 
zastosowali nagłówki do istotnych sekcji strony, ale zachowali 
odpowiedniej ich hierarchii. Strona posiada wersję kontrastową 
nieznacznie różniąca się od wersji podstawowej, ale w trybie 
wysokiego kontrastu systemu znika wiele znaczących elementów 
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(np. nazwa serwisu) osadzonych jako obrazki w tle. Niepoprawne 
tytuły stron przy wyświetleniu konkretnych aktualności wpływa 
na nieprzyznanie punktów w kategorii „Tytuł strony”. Obsługa 
z klawiatury nastręcza wiele problemów, gdyż w większości 
przypadków jest całkowicie niewidoczny element otrzymujący 
fokus. Serwis nie posiada wyszukiwarki ani mapy strony, 
co w znacznej mierze utrudnia znalezienie poszukiwanych 
informacji. Strona posiada nieliczne błędy HTML.

www.archiwa.gov.pl

Istotnym mankamentem serwisu jest brak uzupełnionych 
odpowiedników tekstowych dla banerów zamieszczonych 
w kolumnie, które są linkami, co dodatkowo uniemożliwia 
zapoznanie się z ich celem przez osoby korzystające z programów 
czytających. Żadne z pól formularzy znalezionych w serwisie 
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nie posiada poprawnie powiązanej z nim etykiety. Serwis 
został wyposażony w strukturę nagłówków, jednak autorzy 
zapewnili jedynie nagłówki pierwszego poziomu, a na niektórych 
podstronach został zamieszczony jedynie jeden nagłówek, co 
nie oddaje hierarchii informacji w nim zawartych. Rażącym 
zaniedbaniem jest niewykorzystanie list elementów, zostały 
jedynie zapewnione dla stronicowania. Obsługa serwisu 
z klawiatury pozostawia dużo do życzenia, szczególnie przy 
poruszaniu się po aktywnych elementach serwisu (poruszanie 
się za pomocą klawisza TAB), ponieważ jest pomijany główny 
element nawigacyjny, czyli menu główne. Pomimo przełączenia 
serwisu w zapewnioną wersję o wysokim kontraście, nadal 
możemy znaleźć elementy posiadające zbyt mały współczynnik 
kontrastu. Wśród dodatkowych ułatwień została zapewniona 
jedynie wersja o wysokim kontraście, a zapewnienie możliwości 
powiększania czcionki byłoby wskazane z powodu użycia jej 
bardzo małego rozmiaru. Walidacja serwisu wskazuje na liczne 
błędy HTML.
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www.nina.gov.pl

Puste atrybuty alt dla obrazków będących linkami na 
stronie głównej powodują obniżenie punktacji w kategorii 
„Odpowiedniki tekstowe” oraz kategorii „Sens linków”. Podobna 
sytuacja występuje na podstronach, które wyświetlają banery 
graficzne kierujące do serwisu ninateka.pl. Prawie wszystkie 
pola formularzy nie posiadają poprawnie powiązanych etykiet 
tekstowych, co nie pozwala na przyznanie pełni punktów w tej 
kategorii. Jest to o tyle zagadkowe, że po przejściu do koszyka, 
pola formularzy zostały poprawnie opisane. Serwis został 
wyposażony w strukturę nagłówków, jednak ich hierarchia 
nie została zachowana, co jest szczególnie widoczne na jego 
podstronach. Serwis jako jeden z nielicznych przebadanych 
posiada bardzo mało uchybień w kategorii „Kontrast”, jednak po 
włączeniu trybu wysokiego kontrastu znika logo oraz niektóre 
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elementy nawigacyjne, co nie pozwala na przyznanie 2 punktów. 
Na obniżenie punktacji w kategorii „Listy elementów” wpływa 
ich brak na stronach z treścią, np. „Współpraca”. Obsługa serwisu 
z klawiatury jest bardzo utrudniona, gdyż jest całkowicie 
niewidoczne zaznaczenie elementu otrzymującego fokus. 
Autorzy serwisu nie wyposażyli go w skip linki pozwalające 
pominąć powtarzające się sekcje, również został on pozbawiony 
funkcjonalności mapy strony. Nie zapewniono również żadnych 
dodatkowych ułatwień, jak np. powiększanie czcionki. Posiada on 
liczne błędy HTML, co wykazała walidacja za pomocą walidatora 
W3C.

www.pisf.pl

Brak atrybutów alt obrazków funkcjonujących jako 
zmieniające się banery oraz puste atrybuty alt logo partnerów 
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nie pozwala na przyznanie pełni punktów. Rażącym błędem 
jest niezapewnienie etykiet tekstowych dla pól formularzy, 
co poważnie utrudnia wypełnienie takich pól przez osoby 
korzystające z programów czytających. Serwis został wyposażony 
w nagłówki opisujące ważne jego sekcje, natomiast ich hierarchia 
nie została zachowana. Kontrast większości elementów spełnia 
minimalne wymagania, jednak po przejściu w tryb wysokiego 
kontrastu systemu znikają niektóre elementy nawigacyjne, jak 
np. baner główny czy też przyciski formularzy. Puste atrybuty 
alt obrazków będących linkami oraz linki o treściach „więcej” 
nie pozwalają przyznać pełni punktów w kategorii „Sens linków”. 
Obsługa z klawiatury jest możliwa, ale całkowicie niewidoczne 
zaznaczenie i brak zwyczajowej obsługi zakładek w sekcji 
„Zgłoszenia, Wydarzenia, Kalendarz PISF” przy pomocy klawisza 
TAB nie pozwala na przyznanie punktów w tej kategorii. Wśród 
dodatkowych ułatwnień możemy wyróżnić powiększanie 
czcionek, jednak nie jest ono zapamiętywane podczas poruszania 
się po serwisie, jest prawie niezauważalne oraz odnosi się 
jedynie do części z główną treścią podstron, co nie pozwala na 
przyznanie żadnych punktów. Strona posiada bardzo dużo ilość 
błędów HTML.
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www.nimoz.pl

Gdyby nie to, że na stronie można odnaleźć obrazki 
z niepoprawnymi odpowiednikami tekstowymi typu „news 
one”, serwis powinien dostać maksymalną ocenę w kategorii 
odpowiedniki tekstowe. Żadne z pól formularzy nie posiada 
powiązanej z nim etykiety tekstowej. Mimo zapewnienia 
nagłówków w serwisie, ich zaburzona hierarchia na wielu 
podstronach serwisu nie pozwala na przyznanie punktów w tej 
kategorii. Serwis został wyposażony w wersję kontrastowa, lecz 
w trybie wysokiego kontrastu systemu znikają niektóre elementy 
nawigacyjne, jak logo i nazwa serwisu czy też link od drukowania 
zawartości strony. Obsługa z klawiatury serwisu jest możliwa 
dzięki powtórzeniu rozwijanego menu głównego w stopce strony, 
natomiast nie jest widoczne zaznaczenie aktualnie aktywnego 
elementu. Autorzy nie wyposażyli serwisu w funkcję mapy strony, 
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co może utrudniać znalezienie informacji. Wśród dodatkowych 
ułatwień możemy jeszcze wyróżnić linki do powiększania 
czcionki, ale zawężone jedynie do części z główną treścią. 
Dodatkowo nie są zapamiętywane przy przechodzeniu pomiędzy 
stronami. Walidacja kodu HTML wskazuje na nieliczne błędy 
HTML.
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www.aon.edu.pl

W serwisie aon.edu.pl zastosowane nagłówki nie oddają 
poprawnej struktury serwisu. Większość grafik nie posiada 
treści alternatywnych. Jeśli już są uzupełnione to ich treść nic 
nie przekazuje np.: „aosliptovski2015-1 (1)”, „deep270215-3”. 
Najdziwniejszą treścią alternatywną ze wszystkich przebadanych 
podstron jest „<!--:pl--><!--:--><!--:en--><!--:--><!--:--><!--:en--> 
<!--:-->”. Duża ilość odnośników posiada takie same tytuły 
(zawartość atrybutu title), co ich właściwa treść powodując 
tzw. efekt jąkania, czyli kilkukrotne odczytywanie przez programy 
czytające tych samych informacji. 

Powyższe błędy automatycznie powodują, że zrozumienie 
większości odnośników będzie dla osób korzystających 
z technologii asystujących utrudnione lub nie możliwe.
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Pole wyszukiwarki nie posiada etykiety, przycisk również 
nie jest opisany. Brak również skip linków, które pomagają 
użytkownikom niewidomym szybsze poruszanie się po bieżącej 
stronie. Nawigacja za pomocą klawiatury nie jest możliwa, 
ponieważ fokus aktywnie wybranego elementu nie jest 
widoczny. Rozwijane menu również nie działa bez użycia myszki. 
Kontrast większości treści nie jest wystraczający. Sprawdzenie 
poprawności kodu HTML i CSS za pomocą narzędzi nie było 
możliwe z powodu błędu „Internal server error” zwracanego przez 
serwer, na którym znajduje się strona aon.edu.pl.

www.amw.com.pl

Na stronie Agencji Mienia Wojskowego mapka 
przedstawiająca nieruchomości nie posiada alternatywnego 
rozwiązania umożliwiającego przejście do poszczególnych 
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województw. W serwisie znajdują się nagłówki, jednak 
ich hierarchia i struktura nie jest poprawna. W większości 
przypadków sens linków jest prawidłowy poza odnośnikami 
zmieniającymi rozmiar tekstu : „A”, „A+”, „A++”. Używając tylko 
klawiatury opcje wyszukiwania nie są osiągalne. Brak mapy 
strony. Nie wszystkie grupy odnośników zostały przedstawione 
przy użyciu list jak np. przewijane logo w stopce. Kontrast 
większości elementów strony jest prawidłowy za wyjątkiem 
menu i informacji w stopce. Serwis posiada błędy HTML i CSS.

www.dgrsz.mon.gov.pl

Jednym z najpoważniejszych zaniedbań na stronie 
dgrsz.mon.gov.pl to brak nagłówków. Na stronie występują 
wyłącznie nagłówki drugiego poziomu opisujące tytuły 
aktualności jednak na podstronach nie ma ich wcale. Wszystkie 
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grafiki posiadają treści alternatywne jednak nie zawsze opisują 
prawdziwą jej zawartość. Niektóre z nich dublują informacje 
alternatywne z informacjami tekstowymi znajdującymi się obok 
np. w sekcji „Linki”. Pola i przyciski formularza nie są opisane. 
Brak skip linków i mapy strony. Wiele linków jest niezrozumiałych 
poza kontekstem jak np. „więcej”. Nawigacja za pomocą 
klawiatury nie jest możliwa, ponieważ fokus bieżącego elementu 
został wyłączony. Zastosowany na podstronach mechanizm 
czcionki nie powiększa wszystkich treści oraz ich rozmiar 
nie zostaje zapamiętany po przejściu na kolejne podstrony. 
Odnośniki w stopce oraz ikony portali społecznościowych nie 
spełniają minimalnych wymagań kontrastu. W systemowym 
trybie wysokiego kontrastu nie widać nazwy serwisu, ikon 
społecznościowych i zdjęć w sekcjach „Wideo” i „Grafika”. 
Wszystkie wyżej wymienione błędy stwarzają poważne problemy 
w dotarciu i odczytaniu informacji dla osób o specjalnych 
potrzebach. Kod HTML i CSS posiada błędy.
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www.muzeumwp.pl

Na stronie Muzeum Wojska Polskiego przede wszystkim jest 
problem z elementami nawigacyjnymi. Przykładem są odnośniki, 
których treść w wielu przypadkach nie informuje jednoznacznie 
użytkownika dokąd trafi. Przykładem mogą być podlinkowane 
całe wstępy do artykułów, które są równie niezrozumiałe jak 
odnośnik „tutaj” znajdujący się w oświadczeniu o plikach cookies. 
Kolejnym problemem to brak opisanych pól formularza oraz 
niepoprawna hierarchia i struktura nagłówków. Wszystkie tytuły 
podstron są takie same, a to uniemożliwia osobom korzystającym 
np. z programów czytających identyfikacje podstrony. Nawigacja 
będzie również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
mapy strony. Kod HTML i CSS posiada błędy. Powyższe błędy wraz 
z wieloma tabelami wykorzystanymi do budowy strony powodują, 
że strona jest niedostępna i archaiczna.
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www.wojsko-polskie.pl

Serwis Wojska Polskiego nie posiada popranej struktury 
nagłówków. Żadne z pól formularzy nie jest poprawnie opisane. 
Wiele zdjęć i grafik pełniących rolę odnośników nie posiada 
jednoznacznych treści alternatywnych informujących o ich 
przeznaczeniu. Animacje flashowe również nie są opisane i nie 
posiadają informacji alternatywnych, a to czyni je niedostępnymi 
dla użytkowników wykorzystujących programy czytające. 
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa ze 
względu na brak widocznego fokusa. Dodatkowym utrudnieniem 
jest brak mapy strony oraz skip linków do pomijania bloków 
informacyjnych i nawigacyjnych. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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www.zielonalinia.gov.pl

Niektóre linki i obrazki nie posiadają poprawnie opisanych 
tekstów alternatywnych za pomocą atrybutu alt – np. obrazek 
ECAM czy też link do czatu w postaci obrazka, co nie pozwala 
na przyznanie 2 punktów w kategorii „Odpowiedniki tekstowe”. 
Gdyby nie wysuwany panel „Napisz do nas”, w którym znajdują się 
niepoprawnie powiązane etykiety z polami formularz, dostałby 
on maksymalną liczbę punktów w kategorii „Etykiety”. Oczywiście 
przy założeniu, że traktujemy wyszukiwarkę i czat jako aplikację 
dostarczane przez zewnętrznych dostawców. Na stronie głównej 
nie została zachowana poprawna hierarchia nagłówków, co 
również zaobserwowano na podstronach serwisu. Sens linków 
w większości przypadków jest prawidłowy, ale odstępstwem od 
tego jest już wcześniej zasygnalizowany brak atrybutów alt 
niektórych elementów graficznych będących linkami. Dodatkowo 
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można wskazać treść linków służących do powiększania 
czcionki, która w trzech przypadkach jest taka sama, czyli „A”. 
Serwis został wyposażony w dwie wersje kontrastowe, z tym, że 
należy zaznaczyć, że w wersji o odwrotnym kontraście (żółto-
czarnej) można natrafić na linki nie spełniające wymogów 
kontrastu (linki „więcej). Niektóre z podstron (np. w dziale 
„Raporty i wywiady”) nie posiadają prawidłowych tytułów 
jednoznacznie je identyfikujących, co nie pozwala na przyznanie 
punktów w kategorii „Tytuł strony”. Serwis nie został wyposażony 
w mapę strony. Wśród dodatkowych ułatwień możemy wyróżnić 
wersje kontrastowe oraz możliwość zapamiętywania czcionek. 
WalidatorW3C wskazuje na nieliczne błędy HTML.

www.ipiss.com.pl
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Brak odpowiedników tekstowych dla banerów wyświetlanych 
w kolumnie i wykonanych w technologii flash nie pozwala 
na przyznanie pełni punktów w kategorii „Odpowiedniki 
tekstowe”. Dotyczy to również ikonek sieci społecznościowych 
zamieszczonych w stopce strony. Istotnym mankamentem jest 
wykorzystanie nagłówków dla sekcji mających małe znaczenie, 
np. informacja o prawach autorskich czy też nagłówek „Znajdziesz 
nas na:” odnoszący się do portali społecznościowych (w obu 
przypadkach jest to nagłówek h3). Pole formularza wyszukiwarki 
nie posiada poprawnie powiązanej etykiety tekstowej, co 
obniża punktację w kategorii „Etykiety tekstowe”. Serwis został 
wyposażony w nagłówki, jednak ich hierarchia nie została 
zachowana. Należy zwrócić uwagę na poprawne wykorzystanie 
list elementów na stronach z treściami edytowanymi przez 
redaktorów serwisu. Większość treści zamieszczonych na stronie 
ma wystarczający kontrast pierwszego planu w stosunku do 
tła, jednak znikająca nazwa serwisu i logo w trybie wysokiego 
kontrastu systemu obniża punktację. Niestety istotnym 
mankamentem serwisu jest brak możliwości obsłużenia go za 
pomocą klawiatury, a mianowicie pozycje menu posiadające 
rozwijane podmenu są pomijane. Wśród dodatkowych ułatwień 
możemy jedynie doszukać się powiększania tekstu, niestety nie 
jest ono zapamiętywane, co nie pozwala na przyznanie punktów 
w tej kategorii. Strona posiada liczne błędy HTML.
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www.zus.pl

Brak odpowiednika tekstowego dla banera „szybkipit.pl” 
zamieszczonego w centralnej części serwisu nie pozwala na 
przyznanie pełni punktów w tej kategorii. Potwierdzeniem tego 
faktu są również treści atrybutów alt obrazków typu „obrazek” 
na podstronie „Prenumerata czasopism ZUS”. Pole formularza 
wyszukiwarki nie posiada powiązanej z nim etykiety. Dotyczy to 
również pól formularza na stronie http://www.zus.pl/kalkulator/. 
Autorzy strony wyposażyli ją w nagłówki, jednak ich hierarchia 
nie została zachowana. Grupy linków w nagłówku i stopce 
strony nie zostały przedstawione w formie listy elementów, 
co skutkuje obniżeniem punktacji w tej kategorii. Główne 
menu na podstronach przedstawione w formie zakładek ma 
niewystarczający kontrast, a wersja kontrastowa nie odpowiada 
w pełni wersji graficznej. Należy również zwrócić uwagę na to, 
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że w trybie wysokiego kontrastu systemu znika nazwa serwisu. 
Linki o treści „więcej” powodują obniżenie oceny w kategorii 
„Sens linków”. Obsługa serwisu z klawiatury jest możliwa, 
ale zaznaczenie aktualnie aktywnego elementu jest oparte 
na domyślnych ustawieniach przeglądarek, co w niektórych 
przypadkach uniemożliwia zlokalizowanie go na ekranie. Strona 
główna nie posiada skip linków, natomiast na podstronach 
został zapewniony jeden skip link „Przejdź do treści”, ale został 
on ukryty również dla programów czytających, co nie pozwala 
na przyznanie punktów. W porównaniu do innych badanych 
serwisów, strona nie posiada żadnych dodatkowych ułatwień 
w postaci np. możliwości powiększenia czcionki. Walidacja 
wskazała nieliczne błędy HTML. Należy również zauważyć, że 
strona główna całkowicie różni się od podstron w serwisie, 
a mianowicie nie jest spójna graficznie i posiada inną nawigację.

www.kapitalludzki.gov.pl
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Rażącym zaniedbaniem twórców serwisu jest niezapewnienie 
odpowiedników tekstowych dla wszystkich elementów 
animacyjnych wykonanych w technologii flash. Pola formularzy 
nie posiadają etykiet, co skutecznie utrudnia ich wypełnienie 
przez użytkowników posługujących się programami czytającymi. 
W serwisie wykorzystano nagłówki, jednak ich hierarchia jest 
niepoprawna z powodu braku nagłówka poziomu pierwszego, 
a czasami zdarzają się powtórzone treści nagłówków, jak np. na 
podstronie „Realizacja projektu”. Istotnym mankamentem jest 
niemożliwość obsłużenia całej strony za pomocą klawiatury, 
a dotyczy to przede wszystkim menu w lewej kolumnie oraz 
banerów w prawej kolumnie wykonanych w technologii flash. 
Kolejnym błędem związanym z nawigacją jest bardzo słabe 
wykorzystanie list elementów. Obniżenie punktacji w kategorii 
„Kontrast” jest spowodowane zbyt słabym kontrastem 
linków o treściach „Zobacz”, będących istotnymi punktami 
nawigacyjnymi, co nie rekompensuje wersja kontrastowa, która 
nie odpowiada wersji graficznej, jak i tryb wysokiego kontrastu 
systemu, gdzie wiele elementów pozostaje niezmiennych 
w stosunku do wersji graficznej. Brak punktacji w kategorii „Tytuł” 
jest spowodowany niejednoznacznymi tytułami strony po wejściu 
w jakąkolwiek aktualność. Wśród dodatkowych ułatwień możemy 
wyróżnić jedynie możliwość powiększania czcionki dla głównej 
treści serwisu. Walidacja treści wprowadzanych przez redaktorów 
serwisu wskazuje na nieliczne błędy HTML.
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www.empatia.mpips.gov.pl

Linki przedstawione w formie obrazków i kierujące 
do istotnych części serwisu posiadają puste atrybuty alt, 
co powoduje obniżenie punktacji w dwóch kategoriach, a 
mianowicie „Odpowiedniki tekstowe” oraz „Sens linków”. 
Pole formularza wyszukiwarki oraz przycisk rozpoczęcia 
wyszukiwania nie posiadają etykiet tekstowych, a etykiety pól 
formularza logowania nie zostały poprawnie z nimi powiązane. 
Serwis został wyposażony w nagłówki, lecz ich hierarchia nie 
została zachowana – na większości stron serwisu pierwszym 
nagłówkiem jest pusty nagłówek poziomu pierwszego. Na 
obniżenie punktacji w kategorii „Listy” wpływają puste elementy 
listy w menu głównym błędnie informujące użytkowników 
korzystających z programów czytających o ich liczbie. Serwis 
został wyposażony w poprawnie wykonana wersję kontrastową, 
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ale w trybie wysokiego kontrastu systemu znika nazwa i logo 
serwisu. Obsługa serwisu z klawiatury jest bardzo utrudniona lub 
praktycznie niemożliwa z powodu ustawienia atrybutu tabindex 
menu głównego na wartość -1, co uniemożliwia dotarcie do 
pozycji przy pomocy zwyczajowego poruszania się po elementach 
aktywnych (klawisz TAB). Autorzy serwisu przewidzieli jeden 
skip link, ale jego treść „Przejdź do komentarzy” błędnie sugeruje 
jego cel. Serwis posiada mapę strony i poprawnie działającą 
wyszukiwarkę. Wśród dodatkowych ułatwień możemy wyróżnić 
poprawnie działające powiększanie czcionki obejmujące swoim 
zakresem całą witrynę. Walidacja HTML wskazuje na nieliczne 
błędy w kodzie strony.
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www.piwet.pulawy.pl

Strona internetowa piwet.pulawy.pl nie uległa żadnym 
modyfikacjom od ostatniego badania. W dalszym ciągu 
większość sprawdzanych elementów serwisów została oceniona 
negatywnie. Graficzne odnośniki w treści alternatywnej posiadają 
tekst „error”. Brak nagłówków. Listy wypunktowane nie występują 
w prawidłowej formie. Tytuł wszystkich podstron jest taki 
sam. Brak możliwości obsługi strony za pomocą klawiatury, 
ponieważ nie ma możliwości rozwinięcia menu znajdującego 
się w kolumnie oraz brak zaznaczenia aktywnego elementu. 
Brak skip linków, mapy strony oraz wyszukiwarki i jakichkolwiek 
ułatwień w postaci powiększania tekstu czy zmiany kontrastu. 
Kod HTML i CSS zawiera błędy. Serwis jest archaiczny i daleko 
odbiega od aktualnych standardów. Otrzymał najniższą ilość 
punktów w badaniu eksperckim.
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www.krus.gov.pl

W serwisie KRUS znajduje się nieprawidłowa struktura 
nagłówków. Ich rozmieszczenie sugeruje użytkownikom m.in., 
że sekcja „Certyfikaty” znajduje się w dziale „Aktualności”, a te 
z kolei w „Multimediach”. Niektóre odnośniki są zbyt długie 
jak np. wstępy do artykułów, które zawierają nawet kilka zdań. 
Takie odnośniki są tak samo niezrozumiałe jak linki w stopce: 
SPZK, FSUSR. Wersja tekstowa jest okrojoną wersją kontrastową 
podstawowego wyglądu strony. Nie posiada m.in. informacji 
zawartych w prawej kolumnie, w sliderze oraz przede wszystkim 
wyszukiwarki. Czyżby osoby niedowidzące ich nie potrzebowały? 
Tytuły podstron nie zwierają pełnej informacji. Dodatkowym 
utrudnieniem jest brak skip linków do pomijania bloków 
informacyjnych i nawigacyjnych. Używając tylko klawiatury nie 
ma możliwości przełączenia informacji w sliderze na stronie 
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głównej. Nawigację bez użycia myszy może utrudnić również zbyt 
słaby fokus. Kod HTML nie zawiera błędów.

www.arimr.gov.pl

Strona internetowa arimir.gov.pl posiada nieprawidłową 
hierarchię i strukturę nagłówków. Brak skip linków, które 
z powodu na duża ilość pozycji w menu na pewno znacznie 
przyśpieszą nawigacje dla osób wykorzystujących programy 
czytające. Wiele treści nie spełnia minimalnych wymagań 
kontrastu, dlatego w takim wypadku konieczne jest 
udostępnienie wersji o podwyższonym kontraście. Mechanizm 
powiększania czcionki zaburza układ strony i nie zostaje 
zapamiętany po przejściu na podstrony. Wyszukiwarka 
w nagłówku strony jest poprawnie opisana jednak w wynikach 
wyszukiwania już nie. Niektóre elementy graficzne pełniące rolę 



106

odnośników nie posiadają treści alternatywnych. Nie wszystkie 
grupy odnośników zostały przedstawione za pomocą list. 
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury może być utrudniona ze 
względu na brak widocznego fokusa na niektórych elementach 
nawigacyjnych. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.ksow.pl

Największa bolączką serwisu kdow.pl jest brak treści 
alternatywnych dla grafik oraz etykiet dla pól formularzy. 
Hierarchia nagłówków strony głównej na pierwszy rzut 
wygląda poprawnie, ale po dokładnym przyjrzeniu zobaczymy, 
że najważniejszą informacją tej strony jest „Szukaj”. Listy 
wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie 
grup linków (jak np. menu) nie są optymalnie wykorzystane. 
Odnośniki o treści „A” nic nie mówią. Powiększanie czcionki 
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działa niestety tylko w obrębie treści podstron. Brak skip linków. 
Brakuje ułatwień w postaci dostosowania kontrastu zwłaszcza, że 
kontrast zielonych informacji na białym tle nie jest wystarczający. 
Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.anr.gov.pl

W serwisie anr.gov.pl autorzy nie zadbali o prawidłową 
hierarchię i strukturę nagłówków. Żadne z pól formularzy nie 
jest opisane. Podobny problem występuje na elementach 
graficznych. Nie posiadają one poprawnych opisów. Brak skip 
linków oraz mapy strony. Kontrast dużej części informacji 
nie jest wystarczający, dlatego konieczne jest udostepnienie 
wersji o podwyższonym kontraście. Udostępniony mechanizm 
powiększania czcionek nie zapamiętuje rozmiaru. Po 
każdorazowym przejściu na podstronę użytkownik musi ją 
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ponownie powiększać. Wiele odnośników nie jest precyzyjnych 
jak np. nic niemówiący „więcej”.  Nie jest możliwe obsłużenie 
górnego menu bez użycia myszki. Do tego zbyt słaby fokus 
zwiększa problemy z nawigacja dla osób korzystających 
z klawiatury. Kod HTML i CSS zawiera błędy. Powyższe błędy wraz 
z tabelarycznym układem wyglądu strony powodują, że serwis 
jest archaiczny i daleko odbiega od aktualnych standardów.
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Serwis jako jeden z nielicznych przebadanych posiada 
odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych, dotyczy to 
również pozycji multimedialnych zawartych w serwisie, np. na 
podstronie „Dostępna strona”. Również wszystkie znalezione 
formularze posiadają poprawnie powiązane etykiety tekstowe 
z odpowiadającymi im polami. Autorzy strony wyposażyli 
ją strukturę nagłówków, jednak ich hierarchia nie została 
zachowana. Wyróżnieniem jest zastosowanie list elementów 
dla grup linków i elementów semantycznie powiązanych, 
co usprawnia nawigację po serwisie podczas korzystania 
z technologii asystujących. Kontrast większości treści został 
poprawnie zapewniony, jednak w trybie wysokiego kontrastu 
systemu znika nazwa serwisu, co powoduje obniżenie punktacji. 
Sens większości linków został poprawnie zapewniony. Obsługa 
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serwisu za pomocą klawiatury została zapewniona, a na 
wyróżnienie zasługuje doskonale widoczny fokus. Strona 
nie posiada dodatkowych ułatwień, np. w postaci wersji 
o odwróconym kontraście czy też możliwości powiększania 
czcionki, ale na podstronie „Dostępna strona” zostały 
zamieszczone informacje o portalu przedstawione w języku 
migowym, co powoduje przyznanie jednego punktu w tej 
kategorii. Jako jedna z nielicznych nie ma błędów HTML.

www.eog.gov.pl

W serwisie zostały zapewnione odpowiedniki tekstowe zdjęć 
i obrazków, dodatkowo na wyróżnienie zasługuje prawidłowe 
opisanie zdjęć w galeriach w aktualnościach bez powtarzania 
treści, często automatycznie generowanych przez systemy 
CMS. Niestety pola formularza wyszukiwarki i polecenia strony 
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znajomemu nie posiadają poprawnie powiązanych z nimi 
etykiet tekstowych. Podobną sytuację możemy zaobserwować 
na podstronie z aktualnościami, gdzie została zapewniona 
możliwość ich filtrowania. Autorzy serwisu przewidzieli strukturę 
nagłówków, jednak nie została zachowana ich hierarchia, co nie 
pozwala na przyznanie pełni punktów. Niestety nie przewidzieli 
oni prawidłowego użycia list elementów dla grupy linków. 
Ograniczają się one jedynie do listy elementów użytej dla 
skip linków. Strona posiada odpowiedni kontrast, a w trybie 
wysokiego kontrastu nie znikają istotne treści czy też elementy 
nawigacyjne. Linki o treściach „więcej” powodują obniżenie 
punktacji w kategorii „Sens linków”. Obsługa serwisu z klawiatury 
jest możliwa, a fokus jest widoczny mimo zastosowania 
domyślnego fokusa przeglądarki, co jest spowodowane 
odpowiednim kontrastem linków i przycisków. Wydawać by 
się mogło, że serwis posiada wyszukiwarkę, niestety próba 
wyszukiwania jakiejkolwiek treści kończy się błędem. Wśród 
dodatkowych ułatwień możemy jedynie wyróżnić możliwość 
powiększenia rozmiaru czcionki. Walidacja serwisu wskazuje na 
nieliczne błędy HTML.
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www.programszwajcarski.gov.pl

Większość zdjęć i obrazków dekoracyjnych zostało 
poprawione opisane za pomocą odpowiedników tekstowych. 
Niestety mnogość treści multimedialnych zamieszczonych 
w serwisie bez odpowiedników tekstowych nie pozwala na 
przyznanie pełni punktów. Pola znalezionych formularzy w 
serwisie (wyszukiwarka, powiadom znajomego, zgłoś błąd) nie 
posiadają poprawnie powiązanych z nimi etykiet tekstowych. 
Nagłówki umieszczone w serwisie odnoszą się jedynie do 
menu głównego, a jedynym nagłówkiem niezwiązanym z menu 
głównym serwisu jest informujący o ciasteczkach. Znaczącym 
zaniedbaniem jest niewykorzystanie list elementów dla grup 
linków, co utrudnia nawigację w serwisie. Niewątpliwym plusem 
jest zapewnienie odpowiedniego współczynnika kontrastu treści 
względem tła na których się znajdują. Treści linków „więcej” nie 
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pozwalają przyznać pełni punktów w kategorii „Sens linków”. 
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, a domyślny 
fokus przeglądarki jest wyraźnie widoczny. Do dodatkowych 
ułatwień możemy włączyć jedynie możliwość powiększania 
rozmiaru czcionki. Strona posiada nieliczne błędy HTML.

www.mapadotacji.gov.pl

Zdjęcia zamieszczone w banerze głównym serwisu nie 
posiadają atrybutów alt.  Również takie same treści atrybutów 
alt w galeriach nie pozwalają na przyznanie pełni punktów. 
W serwisie można odnaleźć pola formularza z brakiem etykiet 
tekstowych, dodatkowo obsługa formularzy (np. formularza 
wyszukiwania zaawansowanego) za pomocą klawiatury przy 
włączonym programie czytającym NVDA jest niemożliwa 
z powodu błędnego zastąpienia domyślnych pól typu select. 
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Również niemożliwa jest obsługa map zamieszczonych na stronie 
„Statystyki i porównania”. Serwis został wyposażony w nagłówki 
o odpowiedniej hierarchii. Linki zamieszczone w stopce 
strony nie zostały przedstawione w formie listy elementów, 
co utrudnia nawigację w serwisie przy użyciu programów 
czytających. Kontrast niektórych elementów nawigacyjnych 
jest nieprawidłowy, a w trybie wysokiego kontrastu systemu 
znika wiele kluczowych elementów nawigacyjnych serwisu, co 
nie pozwala na przyznanie punktacji. Podstrony prezentujące 
poszczególne projekty mają wspólny tytuł o treści „Projekty 
– Mapa Dotacji UE”. Serwis nie posiada mapy strony, 
a wyszukiwarka została ograniczona jedynie do wyszukiwania 
konkretnych projektów, co jest zgodne jedynie z ideą przewodnią 
serwisu. Nie posiada on również jakichkolwiek dodatkowych 
ułatwień. Walidator nie wskazuje błędów HTML.

www.kiw-pokl.org.pl
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Niezrozumiałe odpowiedniki tekstowe zapewnione 
przez atrybuty alt dla niektórych banerów zamieszczonych 
w kolumnie i brak atrybutów alt dla obrazków umieszczonych 
w slajderze głównym powoduje obniżenie punktacji w kategorii 
„Odpowiedniki tekstowe” i „Sens linków”. Brak wartości przycisku 
wyszukiwania i etykiety tekstowej pola wyszukiwania nie 
pozwala na przyznanie punktów. Serwis został wyposażony 
w nagłówki, jednak ich hierarchia nie została zachowana. 
Na stronie prezentującej „Listę projektów i produktów” nie 
wykorzystano listy elementów, co skutkuje obniżeniem punktacji. 
Kontrast wielu kluczowych elementów nawigacyjnych w części 
centralnej strony jest nieprawidłowy, a serwis nie został 
wyposażony w wersję o podwyższonym kontraście. Obsługa 
serwisu z klawiatury jest bardzo utrudniona, gdyż całkowicie 
niewidoczne jest zaznaczenie elementu aktualnie otrzymującego 
fokus. Wśród dodatkowych ułatwień możemy wyróżnić jedynie 
możliwość powiększania rozmiaru czcionki. Walidacja serwisu 
ujawnia błędy HTML.
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www.csioz.gov.pl

Odpowiedniki tekstowe dla zdjęć użytych w aktualnościach 
o treściach „News” nie pozwalają na przyznanie pełni punktów. 
Podobna sytuacja zachodzi na podstronach w treścią danej 
aktualności, a mianowicie wszystkie zdjęcia w galeriach mają 
atrybuty alt z treścią „Galeria”. Żadne pole formularzy nie 
posiada  poprawnie powiązanej z nim etykiety tekstowej. 
Rażącym zaniedbaniem jest brak struktury nagłówków, która 
jest jednym z podstawowych narzędzi służących do nawigacji 
w przypadku korzystania przez użytkowników serwisu 
z programów czytających. Serwis również nie został wyposażony 
w listy elementów grupujące linki. Kolejnym z błędów jest 
taki sam tytuł każdej podstrony skutecznie dezinformujący 
użytkowników o stronie, którą przegląda. Obsługa z klawiatury 
jest bardzo uciążliwa, gdyż całkowicie niewidoczny jest fokus 
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elementu otrzymującego zaznaczenie. Serwis nie posiada mapy 
strony ani żadnych dodatkowych ułatwień. Walidator wskazuje na 
nieliczne błędy HTML.

www.nfz-bydgoszcz.pl

Na stronie można znaleźć obrazki z nieprawidłowymi 
odpowiednikami tekstowymi, np. „bottom” lub „down.jpg”, co 
powoduje obniżenie punktacji. Wszystkie pola formularza 
zostały poprawnie opisane za pomocą etykiet tekstowych. 
W stosunku do innych przebadanych serwisów należy wyróżnić 
rozbudowaną i poprawną strukturę nagłówków ułatwiającą 
nawigację w serwisie podczas korzystania z programów 
czytających.  Na wyróżnienie zasługują również treści linków, 
które jasno informują użytkownika, gdzie zostanie przekierowany 
po ich aktywowaniu, Obsługa z klawiatury serwisu jest możliwa, 
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a fokus widoczny. Niestety w przypadku menu głównego pozycje 
wyróżniają się jedynie kolorem, co jest niewystarczające, by 
przyznać pełnię punktów w tej kategorii. Serwis nie posiada 
mapy strony ułatwiającej znalezienie informacji w serwisie. 
Wśród dodatkowych ułatwień znajdziemy jedynie powiększanie 
rozmiaru czcionki, jednak rozmiar nie jest zapamiętywany 
podczas poruszania się po serwisie i nie zawsze działa (np. na 
stronie „Kontraktowanie 2015”). Wydawać by się mogło, że strona 
nie posiada żadnych błędów HTML, jednak walidacja strony 
„eWUŚ” wskazuje na błędy.

zip.nfz.gov.pl

Niektóre elementy graficzne nie posiadają odpowiedników 
tekstowych, jak np. na stronie „Recepty”. Większość pól formularzy 
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ma poprawnie powiązane ze sobą etykiety tekstowe, co 
umożliwia ich wypełnienie przez osoby korzystające z programów 
czytających. Wyjątkiem są tu formularze wyszukiwania placówek, 
aptek etc., w których pola nie posiadają etykiet tekstowych. 
Niestety serwis nie posiada struktury nagłówków, co utrudnia 
nawigację po serwisie. Autorzy serwisu poprawnie zastosowali 
rozbudowane listy elementów dla grup linków. Należy nadmienić, 
że serwis posiada wiele wersji kontrastowych oraz poprawnie 
zapewnioną możliwość powiększania tekstu, jednakże trzeba 
zwrócić uwagę, że w trybie wysokiego kontrastu systemu 
znika wiele kluczowych elementów nawigacyjnych. Jednym 
z błędów jest niezapewnienie prawidłowego tytułu strony, 
czego przykładem są strony otwierane z menu „Recepty i leki”. 
Obsługa z klawiatury jest możliwa, jednak bardzo słabo widoczne 
zaznaczenie elementu otrzymującego fokus nie pozwala na 
przyznanie pełni punktów w tej kategorii. Strona posiada skip 
linki, jednak ukrycie ich na deklaracji CSS display: none nie 
pozwala na dotarcie do nich przy poruszaniu się po serwisie za 
pomocą klawiatury. Niestety podczas badania nie znaleziono 
wyszukiwarki treści i mapy strony.
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www.kidl.org.pl

Istotnym zaniedbaniem są puste atrybuty alt lub ich 
brak dla obrazków przenoszących znaczenie czy też będących 
linkami, co nie pozwala na przyznanie punktacji w tej kategorii. 
Ukrycie etykiety tekstowej pola formularza wyszukiwarki za 
pomocą deklaracji display: none, ukrywa ją również dla 
technologii asystujących takich jak programy czytające. Strona 
została wyposażona w nagłówki, jednak brak nagłówka poziomu 
pierwszego na stronie głównej nie pozwala na przyznanie 
pełni punktów w tej kategorii. Nie wszystkie grupy linków 
w serwisie zostały przedstawione za pomocą list elementów, 
co może utrudniać nawigację przy włączonych technologiach 
asystujących. Serwis nie został wyposażony w funkcję zmiany 
kontrastu, a niewystarczający kontrast pozycji menu głównego 
nie pozwala na przyznanie punktów w tej kategorii. Po przejściu 
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do danej aktualności tytuł strony pozostaje zbyt ogólnikowy 
o treści „Aktualności”. W serwisie natrafiono na linki o treściach 
„więcej”, co nie pozwala na przyznanie pełni punktów w kategorii 
„Sens linków”. Strona nie posiada skip linków pozwalających 
na pominięcie powtarzających się treści i szybkie dotarcie do 
poszukiwanych informacji.  Nie została również zapewniona 
funkcjonalność „mapy strony”, a wyszukiwarka pojawia się 
dopiero po przejściu na podstronę w serwisie. Nie zapewniono 
również żadnych dodatkowych ułatwień, np. w postaci możliwości 
powiększenia rozmiaru czcionki. Strona posiada również liczne 
błędy HTML.

www.gif.gov.pl

Elementy graficzne i zdjęcia zostały poprawnie opisane 
odpowiednikami tekstowymi, jednak zastosowanie mechanizmu 
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CAPTCHA na stronie „Ankieta satysfakcji” czy też w „Formularzu 
kontaktowym” nie pozwala na przyznanie pełni punktów w tej 
kategorii. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że pola formularzy 
zostały poprawnie powiązane z odpowiednimi etykietami 
tekstowymi. Również zastosowane nagłówki i ich poprawna 
hierarchia pozwala na przyznanie pełni punktów w kategorii 
„Nagłówki”. Strona została wyposażona w tryb odwróconego 
kontrastu, jednak niektóre z podstron nie spełniają wymagań 
kontrastu (np. „Decyzje”). Obsługa serwisu za pomocą klawiatury 
jest możliwa, jednak nie pozwala na dotarcie do wszystkich 
elementów, jak np. filtry wyszukiwania czy też mapa z wyborem 
województw, która została wykonana w technologii flash. Wśród 
dodatkowych ułatwień możemy znaleźć wersję o odwróconym 
kontraście czy też możliwość powiększenia czcionki dla treści, 
jednak wybrany rozmiar nie zostaje zapamiętywany przy 
przechodzeniu pomiędzy stronami. Należy zauważyć, że strona 
GIF dokonała największego skoku jakościowego w stosunku do 
wyników z poprzedniego badania.



123

www.efs.men.gov.pl

W serwisie można natrafić na wiele elementów graficznych 
będących linkami, które nie posiadają atrybutów alt, co 
uniemożliwia przyznanie punktów w tej kategorii oraz obniżenie 
punktacji w kategorii „Sens linków”. Również zastosowanie 
CAPTCHA w formularzu kontaktowym dodatkowo wpływa 
na brak punktacji. Pola formularzy nie posiadają poprawnie 
powiązanych etykiet tekstowych, co widać w formularzu 
kontaktowym. Należy również pamiętać, że ukrywanie etykiet 
za pomocą deklaracji display: none, powoduje również ich 
ukrycie dla technologii asystujących. Autorzy strony wyposażyli 
ją w strukturę nagłówków, jednak nie została zachowana ich 
hierarchia. Istotnym mankamentem jest niezmieniający się 
tytuł strony o treści „Fundusze unijne dla oświaty”, co nie 
pozwala na przyznanie punktów. Obsługa serwisu za pomocą 
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klawiatury jest prawie niemożliwa z powodu niewidoczności 
fokusa i częstego blokowania klawiatury na różnych elementach. 
Serwis nie został wyposażony w mechanizm skip linków, co nie 
pozwala na pominięcie powtarzających się treści. Autorzy nie 
zapewnili również mapy strony. Wśród dodatkowych ułatwień 
możemy znaleźć możliwość powiększania czcionki oraz wersję 
o odwróconym kontraście, jednak jej zawartość nie odpowiada 
zawartości strony graficznej (np. w przypadku stopki). Walidacja 
wskazuje na nieliczne błędy HTML.

www.frse.org.pl

Na obniżenie punktacji w kategorii „Odpowiedniki tekstowe” 
wpływają puste atrybuty alt obrazków będących linkami, np. 
w topie strony, sekcji wydarzenia czy też w stopce strony. Pola 
formularza wyszukiwarki i zapisania się do newsletter’a nie 
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posiadają poprawnie powiązanych z nimi etykiet tekstowych. 
Serwis został wyposażony w strukturę nagłówków, jednak 
nie została zachowana ich hierarchia, co widać na stronie 
„O fundacji” – pod nagłówkiem poziomu pierwszego występuje 
bezpośrednio nagłówek poziomu trzeciego, a na stronie głównej 
nie ma nagłówka poziomu pierwszego. Nie wszystkie grupy 
linków zostały przedstawione w formie list elementów, co może 
utrudniać nawigację po nich w przypadku osób korzystających 
z programów czytających. Kontrast nie wszystkich elementów 
został zachowany, czego przykładem są linki umieszczone 
w stopce strony. Linki o treściach „czytaj więcej” i wspomniane 
puste atrybuty alt nie pozwalają na przyznanie pełni punktów 
w kategorii „Sens linków”. Obsługa serwisu za pomocą klawiatury 
jest możliwa, jednak dotarcie do niektórych elementów przy 
poruszaniu się za pomocą klawisza TAB jest niemożliwe, co 
widać na podstronie „Kontakt”. Strona posiada jeden skip link 
o angielskiej treści. Niestety nie posiada żadnych dodatkowych 
ułatwień, które pozwalałby na obsłużenie go przez szeroką grupę 
użytkowników. Strona posiada liczne błędy HTML.
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www.szkolawspolpracy.pl

Brak lub całkowicie niepoprawne odpowiedniki tekstowe 
(np. o treści „Image 1 caption”) obrazków przenoszących 
znaczenie i obrazków będących linkami nie pozwala na 
przyznanie żadnego punktu w tej kategorii. Dotyczy to również 
obrazków zamieszczonych jako galerie zdjęć. Pole formularza 
wyszukiwarki nie posiada poprawnie powiązanej etykiety 
tekstowej. Strona została wyposażona w nagłówki, jednak ich 
ilość jest niewystarczająca, a hierarchia nie została zachowana, 
ponieważ pierwszym nagłówkiem na stronach jest nagłówek 
poziomu trzeciego. Brak zastosowania list elementów w treściach 
wprowadzanych przez redaktorów serwisu nie pozwala na 
przyznanie pełnej punktacji w tej kategorii. Kontrast linków 
„przejdź” oraz linków graficznych umieszczonych pod menu 
pionowym jest niewystarczający. Również treść tych pierwszych 
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nie pozwala na przyznanie pełni punktacji w kategorii „Sens 
linków”. Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, ale 
czasami domyślny fokus przeglądarki pozostaje słabo widoczny. 
Strona nie posiada żadnych dodatkowych ułatwień oraz nie 
zapewniono jej funkcji mapy strony. Walidacja wskazuje na wiele 
błędów HTML.

www.ore.edu.pl

Brak odpowiedników tekstowych dla obrazków i animacji 
będących linkami umieszczonych w kolumnach czy też na 
stronie „Projekty systemowe POKL Ośrodka Rozwoju Edukacji” 
nie pozwala na przyznanie punktacji w kategorii „Odpowiedniki 
tekstowe”.  Dotyczy to również zastosowania CAPTCHA 
w formularzu kontaktowym. Należy również zauważyć, że pola 
tego formularza posiadają błędnie powiązane etykiety tekstowe, 
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a pola formularza wyszukiwarki i newsletter’a nie posiadają 
ich wcale. Jeden nagłówek o treści „Wydarzenia w ORE” nie 
pozwala również na przyznanie punktacji w kategorii „Nagłówki”. 
Nie wszystkie grupy linków umieszczonych w serwisie zostały 
przekazane w formie list elementów. Kontrast większości 
elementów i linków jest prawidłowy, ale znikająca nazwa 
serwisu w trybie wysokiego kontrastu systemu nie pozwala na 
przyznanie pełni punktów. Obsługa serwisu z klawiatury jest 
prawie niemożliwa z powodu całkowicie niewidocznego fokusa 
oraz blokowania klawiatury na filmie z serwisu YouTube. Strona 
nie posiada mapy strony. W serwisie nie zapewniono żadnych 
dodatkowych ułatwień, a zastosowany dosyć mały rozmiar 
czcionki może skutecznie utrudniać pozyskiwanie informacji. 
Walidacja pokazuje liczne błędy w kodzie HTML.

www.ibe.edu.pl
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Nieprawidłowa treść odpowiedników tekstowych dla 
obrazków w banerze oraz obrazków umieszczonych w formie 
ilustracji w dziale „Aktualności” nie pozwala na przyznanie pełni 
punktów w kategorii „Odpowiedniki tekstowe”. Brak etykiety 
tekstowej dla pola wyszukiwarki nie pozwala na przyznanie 
punktów. Serwis został wyposażony w strukturę nagłówków, 
jednak jak można zauważyć na stronie głównej i podstronach 
nie została zapewniona odpowiednia ich hierarchia (pierwszym 
nagłówkiem jest nagłówek poziomu czwartego). Nieprawidłowy 
kontrast większości linków, w tym menu głównego nie pozwala 
na przyznanie punktacji w kategorii „Kontrast”. W serwisie 
można znaleźć linki o niepełnej treści „więcej”. Obsługa pełnej 
funkcjonalności serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa 
z powodu braku możliwości obsłużenia menu rozwijanych. Strona 
nie posiada mapy ani żadnych dodatkowych ułatwień. Strona 
posiada liczne błędy HTML.
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www.ncn.gov.pl

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki 
nagłówki rozmieszczone są chaotycznie, a ich hierarchia nie 
odzwierciedla w prawidłowy sposób struktury serwisu.  Duża 
część linków jest pusta np.: w prawym górnym rogu i w dziale 
„Partnerzy” lub ich treść nie jest precyzyjna jak choćby „«,” „»”, „›”. 
Brak mapy strony oraz dodatkowych ułatwień dla użytkowników 
jak np. zmiana kontrastu, która w tym wypadku jest wymagana, 
ponieważ nie wszystkie treści spełniają minimalne wymagania. 
Niektóre elementy graficzne nie posiadają treści alternatywnych. 
Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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www.ncbir.pl

Najpoważniejszym zaniedbaniem na stronie ncbir.pl są 
nieopisane pola formularzy oraz brak treści alternatywnych dla 
obrazków, które pełnią rolę odnośników. Na uwagę zasługuje 
fakt, ze wersja kontrastowa nie odbiega znacznie układem od 
wersji podstawowej i zachowany jest odpowiedni kontrast. 
Kontrolki odpowiadające za rozmiar czcionki są słabo widoczne 
i nie powiększają wszystkich treści. Tytuły podstron są unikalne 
jednak skrót NCBR powinien zostać rozwinięty. Dodatkowym 
utrudnieniem jest brak skip linków do pomijania bloków 
informacyjnych i nawigacyjnych. Treść sporej ilość odnośników 
nie jest precyzyjna jak np. „więcej”, „zobacz wszystkie”. Listy 
wypunktowane, które są doskonałym sposobem na grupowanie 
odnośników nie są optymalnie wykorzystane. Powiększenie 
czcionki przy użyciu udostępnionych kontrolek nie jest możliwe 
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za pomocą klawiatury, ponieważ nie są one linkami. Niewidoczny 
w niektórych przypadkach fokus znacząco utrudnia poruszanie 
się po serwisie bez użycia myszki. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.opi.org.pl

Na stronie głównej serwisu opi.org.pl znajdują się tylko 
nagłówki pierwszego poziomu, a to powoduje brak struktury 
i hierarchii informacji, która jest ważna dla użytkowników 
korzystających np. z programów czytających. Niektóre elementy 
graficzne nie posiada ją treści alternatywnych. W niektórych 
przypadkach jest niezrozumiała jak np.: „#”. Wszystkie pola 
formularzy na stronie głównej są opisane jednak na podstronie 
wyszukiwarki już nie. Treść niektórych odnośników nie jest 
precyzyjna jak np.: „więcej”, „#” lub nie posiadają treści wcale jak 
np. nieopisane grafiki. Nie jest możliwe rozwinięcie głównego 
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menu używając klawiatury jak również zmiana slajdów. Listy 
wypunktowane, które są doskonałym sposobem na grupowanie 
odnośników nie zostały zastosowane w miejscach, w których 
jest to konieczne np.: rozwijane górne menu, która poza tym jest 
niepoprawnie zagnieżdżone. Kod HTML i CSS posiada błędy.

www.agh.edu.pl

Na stronie głównej AGH nie ma żadnego nagłówka. Na 
podstronach ich struktura i hierarchia jest zaburzona. Brak 
również skip linków, a to w połączeniu z brakiem nagłówków 
skutecznie utrudnia dotarcie do pożądanej informacji np. 
użytkownikom korzystającym z programów czytających. Nie 
wszystkie elementy graficzne posiadają alternatywne opisy, 
a niektóre posiadają nic niemówiące „»”. Wyszukiwarka posiada 
nieopisane pole tekstowe. Tytuły podstron nie informują 
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jednoznacznie na jakiej stronie użytkownik się znajduje. Niektóre 
odnośniki jak np. te kierujące do portali społecznościowych 
w stopce nie będą odczytywane przez technologie asystujące. 
Pomimo tego, że w kodzie znajduje się ich treść to użyto takiej 
techniki ukrywania w CSS, która nie pozwala na odczytanie ich 
przez programy czytające. Kontrast niektórych treści nie jest 
wystarczający. W związku z tym wymagany jest mechanizm 
zmiany wersji kontrastowej przez użytkownika. Poruszanie się 
za pomocą klawiatury może być utrudnione z powodu słabo 
widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu. Kod HTML 
posiada drobne błędy, natomiast CSS jest bezbłędny.

www.asp.katowice.pl

Na stronie ASP w Katowicach niektóre z odnośników nie 
jest precyzyjnych jak np.: „galeria naglowki DJDC glowna”, „>>”, 
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„Logo BPSC”. Ponadto w kilku przypadkach treści alternatywne 
pokrywają się z tytułem odnośnika, a to powoduje tzw. efekt 
jąkania, polegający na kilkukrotnym odczytaniu np. przez 
programy czytające tej samej treści. Kontrast niektórych 
elementów jak np. wyszukiwarki oraz linków graficznych 
w prawej kolumnie nie jest wystarczający. W takich wypadkach 
wymagana jest możliwość zmiany przez użytkownika wersji 
kontrastowej. Kod HTML i CSS zawiera drobne błędy.
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www.wroclaw.sa.gov.pl

Serwis Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie posiada 
prawidłowej struktury nagłówków. Jeden nagłówek pierwszego 
poziomu nie wystarczy do poprawnego opisania hierarchii 
informacji. Niektóre elementy graficzne nie posiadają 
uzupełnionego atrybutu alt lub jego opis nie jest jednoznaczny. 
Na stronie znajdują się odnośniki, których treść nie jest 
precyzyjna jak np.: „więcej” lub kontrolki zmiany wielkości treści, 
które są puste. Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji może być 
brak skip linków do pomijania części informacji. Tytuły podstron 
nie informują dokładnie na jakiej stronie użytkownik się znajduje. 
Jest to informacja szczególnie ważna dla osób niewidomych. 
Stosowanie specjalnych wersji np. tekstowych jak w tym 
przypadku nie jest potrzebne. Kontrast niektórych treści nie jest 
wystarczający jak np. wyszukiwarka i daty publikacji artykułów. 
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Powiększanie tekstu za pomocą dostępnych kontrolek nie 
działa dla wszystkich treści. Na stronie głównej pola formularza 
wyszukiwarki są opisane prawidłowo, jednak w wyszukiwarce 
wokandy już żadne pole nie posiada etykiet.  Serwis, jako jeden 
z nielicznych jest wolny od błędów HTML i CSS.

www.sw.gov.pl

W serwisie Służby Więziennej żadne z napotkanych pól 
formularza nie jest opisane. Zaburzona hierarchia nagłówków 
nie oddaje poprawnie struktury serwisu. Brak skip linków do 
pomijania bloków informacyjnych oraz mapy strony. Wiele grafik 
pełniących rolę odnośników nie posiada odpowiednich opisów 
alternatywnych. Dodatkowo na stronie znajdują się odnośniki, 
które nie informują jednoznacznie użytkownika dokąd go 
zaprowadzą lub jaką akcję wykona, jak np. ”Więcej”. Listy, które 
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są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków nie są 
optymalnie wykorzystane. Kontrast treści w sekcji „Aktualności” 
w stosunku do tła nie jest wystarczający. W połączeniu z brakiem 
mechanizmu zmiany kontrastu oraz problemami z wyświetlaniem 
niektórych elementów w systemowym trybie wysokiego 
kontrastu odczytanie informacji przez osób niedowidzących 
będzie utrudnione lub niemożliwe. Obsługa serwisu za pomoc 
klawiatury może być utrudniona ze względu na brak widocznego 
fokusa niektórych elementów. Kod HTML oraz CSS zawiera błędy.

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Na stronie głównej serwisu porzywdzeni.gov.pl hierarchia 
i struktura nagłówków jest poprawna jednak na podstronach 
już praktycznie nie istnieje. Duża ilość odnośników graficznych 
nie posiada uzupełnionych treści alternatywnych lub nie są one 
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jednoznaczne. Rozwijane menu nie posiada wystarczającego 
kontrastu. Nie jest także dostępne podczas nawigacji za pomocą 
klawiatury. Na podstronach wybranej pozycji z menu są one 
widoczne w treści. W systemowym trybie wysokiego kontrastu 
nie widać górnego bannera z podlinkowanym logo serwisu. 
Brak dodatkowych ułatwień dla użytkowników jak np. zmiana 
kontrastu lub dostosowanie wielkości czcionki. Brak również 
skip linków do pomijania części informacji oraz mapy strony. Kod 
HTML jest bezbłędny, natomiast CSS zawiera ich nieznaczna ilość.

www.warszawa.so.gov.pl

W serwisie Sądu Okręgowego w Warszawie praktycznie 
nie istnieje struktura nagłówków, która ułatwiłaby nawigację 
oraz zrozumienie struktury informacji osobom niewidomym. 
Żadne z pól formularzy nie posiada poprawnie opisanego 
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pola. Grafiki zamieszczone na stronie posiadaja enigmatyczne 
opisy alternatywne. np.:  „tl_files/sow/aktualnosci/logo Sadu 
Okregowego w Warszawie male.JPG”, „tl_files/sow/Informacje/
znak nps.jpg”. Istnieją również odnośniki, które nie zawierają 
żadnej treści jak np. kontrolki zmiany wielkości czcionki. 
Zamieszczony na początku strony skip link ukryty jest za 
pomocą techniki, która nie pozwala na odczytanie przez 
programy czytające i inne technologie asystujące. Udostępniony 
mechanizm powiększania tekstu musi zostać dopracowany, 
ponieważ zmiana rozmiaru nie jest zapamiętana. Po przejściu 
na kolejne podstrony użytkownik musi ponownie dostosować 
rozmiar wg swoich potrzeb. W systemowym trybie wysokiego 
kontrastu żadna informacja z górnego bannera nie jest widoczna. 
Używając tylko klawiatury nawigacja praktycznie nie jest 
możliwa, ponieważ żaden element po uzyskaniu fokusa nie 
zostaje oznaczony. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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poznan.oirp.pl

Największym problemem na stronie poznanoirp.pl jest 
zablokowanie poprzez JavaScript możliwości poruszania się 
za pomocą klawiatury. Zaburzona hierarchia nagłówków nie 
oddaje poprawnie struktury serwisu. W serwisie ani jedno 
pole formularza nie posiada poprawnie opisanego pola. 
Nie zastosowano ani jednej listy, której należałoby użyć do 
budowy menu i grupowania odnośników. Serwis nie został 
wyposażony w skip linki pozwalające na bezpośrednie przejście 
do treści strony oraz w jakiekolwiek dodatkowe ułatwienia dla 
użytkowników o specjalnych potrzebach jak np. dostosowanie 
wielkości czcionki lub zmiana kontrastu. Niektóre z podstron 
nie posiadają jednoznacznego tytułu, który jest szczególnie 
ważny dla osób korzystających z programów czytających. 
Niektóre grafiki nie posiadają poprawnie uzupełnionej treści 
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alternatywnej. Zastosowany niebieski kolor do oznaczania linków 
oraz wydarzeń w kalendarzu nie spełnia minimalnych wymagań 
kontrastu. Istnieją odnośniki, które nie informują jednoznacznie 
użytkownika dokąd go zaprowadzą jak np. ”zobacz więcej”. Kod 
HTML i CSS zawiera liczne błędy.
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www.gios.gov.pl

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
większość elementów graficznych nie jest opisanych. Ten sam 
problem dotyczy pól formularzy. Wszystkie grupy odnośników 
takie jak menu w lewej kolumnie, odnośniki w prawej kolumnie 
powinny być przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych. 
Tytuły większości podstron serwisu są takie same, co nie jest bez 
znaczenia dla osób korzystających z programów czytających. Kilka 
nagłówków trzeciego poziomu nie wystarczy do poprawnego 
opisania struktury serwisu. Natomiast na podstronach nie ma ich 
wcale. Nie znajdziemy również żadnych dodatkowych ułatwień 
w postaci powiększenia treści lub zmiany wersji kontrastowej, 
która w tym wypadku jest wymagana, ponieważ wiele 
elementów nie spełnia minimalnych wymagań. W systemowym 
trybie wysokiego kontrastu nie jest widoczny górny banner 
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z podlinkowanym logo serwisu. Na stronie znajduje się również 
wiele odnośników, które zawierają zbyt dużo informacji. 
Powoduje to, że mogą być niezrozumiałe dla niektórych grup 
odbiorców. Odnośniki powinny być zwięzłe i jednoznacznie 
informować użytkownika dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję 
wykona. Tymczasem niektóre z nich zawiera nawet 130 wyrazów. 
Brak również skip linków. Obsługa serwisu za pomocą klawiatury 
jest niemożliwa ze względu na brak widocznego fokusa aktualnie 
wybranego elementu. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.gdos.gov.pl

W serwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
zaniedbane zostały przede wszystkim elementy graficzne oraz 
pola formularzy, ponieważ nie są poprawnie opisane. Struktura 
nagłówków również nie istnieje. Główne menu nie zostało 
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poprawnie wykonane. Nie wykorzystano w pełni możliwości 
list. Zamiast poprawnych zagnieżdżeń występuje zlepek 
linków. Obsługa strony za pomocą klawiatury jest niemożliwa 
z powodu braku widocznego fokusa. Wiele linków nie informuje 
jednoznacznie dokąd zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję 
wykona. Treści w postaci: „A”, „gdos_content”, „EMAS”, „PIK”, „CRFOP” 
osobom korzystającym z programów czytających nic nie mówią. 
Ten sam problem dotyczy również zbyt długich linków jak np. 
wprowadzenia do aktualności. Dodatkowym utrudnieniem może 
być brak mapy strony oraz skip linków do pomijania części 
informacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że udostępniona 
wersja kontrastowa nie odbiega wyglądem i funkcjonalnością 
od podstawowej. Wykonana jest poprawnie. Niestety link do tej 
wersji jest prawie niewidoczny, w zależności od zdjęcia, które 
znajduje się tle. Kolejną rzadko spotykaną rzeczą na stronach 
internetowych jest dział dla osób niesłyszących, w którym 
znajduję się informacja wideo w języku migowym. Kod HTML 
i CSS zawiera bardzo dużą ilość błędów.
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www.bgpn.pl

Niektóre linki graficzne nie posiadają opisów alternatywnych. 
Pole tekstowe formularza newslettera oraz przyciski 
wyszukiwarki i logowania nie są poprawnie opisane. Kontrast 
wielu elementów jest bardzo słaby. W systemowym trybie 
wysokiego kontrastu nie widać banerów w prawej kolumnie 
oraz linków w nagłówku strony. Wiele odnośników zawiera 
nieprecyzyjne treści jak np. „Więcej”. Niektóre nie zawierają treści 
wcale np.: „Zobacz mapę parku”, „Zobacz zdjęcia panoramiczne 
BgPN” czy o dziwo „Strona przyjazna niepełnosparwnym”, 
ponieważ są ukryte za pomocą techniki, która powoduje 
ignorowanie ich przez programy czytające. Brak skip linków. 
Nawigacja za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu 
słabego oznaczenia fokusa aktywnych elementów lub jego brak. 
Kod HTML zawiera drobne błędy. Niestety informacja w stopce, 
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że strona jest zgodna ze standardami XHTML, CSS i WCAG 2.0 na 
poziomie AA jest nieprawdziwa.

www.naszesmieci.mos.gov.pl

Zaburzona hierarchia nagłówków nie oddaje poprawnie 
struktury serwisu. Brak oraz skip linków do pomijania części 
informacji. Udostępnione kontrolki służące powiększaniu tekstu 
nie powiększają wszystkiego i nie zapamiętują rozmiaru, co dla 
osób o specjalnych potrzebach jest dodatkową uciążliwością. 
Nie wszystkie informacje spełniają minimalne wymagania 
kontrastu, a zwłaszcza te, które mogą być przydatne dla osób 
niedowidzących jak choćby powiększanie tekstu. Nie do 
końca wiadomo, dla kogo jest przeznaczona wersja tekstowa 
udostępniona na stronie. Tytuły podstron nie informują 
jednoznacznie na jakiej stronie użytkownik się znajduje. Treści 
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alternatywne zdjęć na podstronach nie do końca opisują ich 
zawartość. Listy wypunktowane, które służą m.in. do grupowania 
odnośników nie są optymalnie wykorzystane. Niektóre linki nie 
są precyzyjnie opisane jak np. „A”, „1”, „2”, itd. lub sa puste jak te 
prowadzące do portali społecznościowych. Kod HTML zawiera 
nieliczne błędy.

www.nfosigw.gov.pl

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na pierwszy rzut oka struktura nagłówków 
wydaję się być prawidłowa, ale po przeanalizowaniu ich treści 
niestety tak nie jest. Hierarchia sugeruje, że sekcje „Informacje 
ogólne”, „Oferta finansowania”, „O Funduszu”, „Baza wiedzy” należą 
do działu „newsletter”. W udostępnionej wersji kontrastowej 
nie wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania 
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standardu WCAG 2.0 jak np. podświetlanie rozwijanego menu lub 
podpowiedzi wyszukiwarki. Brak mapy strony. W formularzach 
kontaktowym i zgłaszania problemów znajdują się niepowiązane 
z żadnym polem etykiety. Najpoważniejszym jednak problemem 
jest zastosowana CAPTCHA. Listy wypunktowane, które służą m.in. 
do grupowania odnośników nie są optymalnie wykorzystane. 
Tytuły niektórych podstron nie informują jednoznacznie na 
jakiej stronie użytkownik się znajduje. Niektóre linki nie są 
precyzyjnie opisane jak np. „A”, „czytaj więcej”, „Dowiedz się 
więcej”. Te ostatnie ukryte są za pomocą pomocy techniki, która 
powoduje ignorowanie ich przez programy czytające. Nie jest 
możliwa obsługa za pomocą klawiatury takich elementów jak 
np. rozwijane górne menu lub powiększanie czcionki. Kod HTML 
i CSS zawiera nieliczne błędy.
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www.polskapomoc.gov.pl

Na stronie Polskiej Pomocy żadna z grafik nie ma 
alternatywnego opisu. Pola wyszukiwarki oraz formularza 
kontaktowego również nie są opisane. Dodatkowym 
utrudnieniem jest brak skip linków do pomijania bloków 
informacyjnych i nawigacyjnych. Kontrast informacji zawartych 
w górnym menu, stopce oraz tytuły i daty artykułów nie spełniają 
minimalnych wymagań kontrastu. Informacje tekstowe zawarte 
w sliderze w niektórych przypadkach zlewają się ze zdjęciem 
znajdującym się w tle. W takim wypadku wymagany jest na 
stronie mechanizm zmiany kontrastu. Z kolei w systemowym 
trybie wysokiego kontrastu nie są widoczne m.in. logo serwisu 
oraz wyszukiwarka. Hierarchia nagłówków jest chaotyczna i nie 
opisuje dokładnie struktury informacyjnej serwisu. W sekcji 
„Galerie” listy nie zostały optymalnie wykorzystane. Obsługa 
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serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa 
ze względu na brak widocznego fokusa aktualnie wybranego 
elementu. Dodatkowo nie ma możliwości dotarcia do 
rozwijanego głównego menu. W trakcie badania wielokrotnie 
serwis zwracał błąd „The requested URL was rejected”. Kod HTML 
i CSS zawiera błędy.

www.polskawue.gov.pl

W sersie internetowym polskawue.gov.pl wiele elementów 
graficznych pełniących rolę donośników jest opisanych, co 
sprawia, że nie będą zrozumiałe dla osób korzystających 
z programów czytających. Pola formularzy nie są opisane. 
Hierarchia nagłówków na podstronach nie jest logiczna i nie 
przedstawia struktury informacyjnej strony. Zarówno zmiana 
wielkości czcionki za pomocą ikonek „A” jak i rozwinięcie 
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głównego menu nie jest możliwe bez użycia myszki. Niestety 
nie widać fokusa aktualnie wybranego elementu, a to również 
uniemożliwia obsługę całego serwisu za pomocą klawiatury. 
Tytuły podstron nie informują jednoznacznie na jakiej 
stronie użytkownik się znajduje. Udostępniona jest wersja 
kontrastowa opisana jako „wersja tekstowa” w nagłówku strony, 
ale niestety jest ona zupełnie inna od oryginalnej i uboższa 
w funkcjonalności i informacje. Na podstronach jest również 
możliwość powiększania tekstu, jednak rozmiar nie jest 
zapamiętywany. Zamieszczony na początku strony skip link 
niestety nie działa. Dodatkowo ukryty jest za pomocą techniki, 
która nie pozwala na odczytanie przez programy czytające i inne 
technologie asystujące. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.pism.pl



153

Na stronie pism.pl żadne z napotkanych formularzy 
nie posiadało opisanych pól. Duża ilość grafik będących 
odnośnikami nie posiada treści alternatywnych, a to czyni je 
kompletnie niezrozumiałymi dla użytkowników korzystających 
np. programów czytających. Trudno stwierdzić, która podstrona 
jest główna: www.pism.pl czy www.pism.pl/strona_glowna. Na 
pierwszej istnieje kilka nagłówków pierwszego poziomu na 
drugiej nie ma ich wcale, a to oznacza, że serwis nie posiada 
struktury informacji. Dodatkowym utrudnieniem jest brak mapy 
strony oraz skip linków do pomijania bloków informacyjnych 
i nawigacyjnych. Listy wypunktowane, które są doskonałym 
sposobem na opisywanie grup linków (jak np. menu) nie 
są optymalnie wykorzystane. Tytuły podstron nie informują 
jednoznacznie na jakiej stronie użytkownik się znajduje. Nie 
jest możliwe dotarcie do rozwijanego menu używając tylko 
klawiatury. Wersja dla niedowidzących całkowicie różni się od 
wersji podstawowej zarówno rozmieszczeniem informacji jak 
i zawartością i funkcjonalnością. Powrót do wersji graficznej 
jest utrudniony i nieintuicyjny, ponieważ link do niej znajduje 
się na samym dole strony. Rozmieszczenie elementów strony za 
pomocą tabel jest rozwiązaniem archaicznym i niedostępnym. 
Na podstronach jest możliwość powiększania tekstu, jednak 
podobnie jak na wielu stronach rozmiar nie jest zapamiętywany. 
Walidacja kodu HTML i CSS wykazała nieliczne błędy.
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www.pid.gov.pl

Zarówno na stronie głównej jak i podstronach znajduje 
się wiele elementów graficznych, które nie posiadają opisu 
alternatywnego. Inne zkolei zawierają opisy, których nie można 
zrozumieć np.: „9 po zmianach”, „1939 is teczka140 1”, „f4129”, 
„01204a”. Zaburzona hierarchia nagłówków nie oddaje poprawnie 
struktury serwisu. Poruszanie się za pomocą klawiatury może 
być utrudnione z powodu słabo widocznego fokusa aktualnie 
wybranego elementu. Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji 
jest niedziałający skip link, który powinien pozwolić przejść do 
głównej treści. Brak mapy strony, która jest jedną z wymaganych 
opcji standardu dostępności. Niektóre z odnośników nie 
jest precyzyjnych jak np.: „więcej”. Wyszukiwarka serwisu nie 
spełnia minimalnych wymagań kontrastu. Ze względu również 
na zbyt małą czcionkę niektórych treści zalecane jest użycie 
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mechanizmów zmiany kontrastu i wielkości czcionki. Kod HTML 
i CSS zawiera błędy.

www.warsawdialogue.pl

Wiele elementów graficznych na stronie warsawdialogue.pl 
nie posiada opisów. Struktura nagłówków jest kompletnie 
niezrozumiała, a ponadto występuje więcej pustych nagłówków 
niż zawierających treść. Pole wyszukiwarki również nie jest 
opisane prawidłowo. Opis całkowicie znika w momencie wejścia 
w pole szukanej frazy. Bardzo słabe wykorzystanie list do 
tworzenia menu. Nie do końca znane są motywy utworzenia 
wersji tekstowej, która wygląda jakby nie były załadowane 
pliki arkuszy styli (CSS). Jest ona kompletnie nieczytelna 
i niepotrzebna. Tego rodzaju rozwiązania nie trafiają do żadnej 
grupy odbiorców. Kontrast niektórych elementów jak np. tekst 
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aktualności wyświetlający się na zdjęciach nie jest wystarczający. 
Kontrolki zmiany rozmiaru tekstu powinny być dopracowane. 
Aktualnie zmiana rozmiaru treści nie zostaje zapamiętana 
i należy go dostosowywać każdorazowo po przejściu na kolejne 
podstrony. Całkowity brak możliwości poruszania się po serwisie 
za pomocą klawiatury z powodu niewidocznego zaznaczenia 
aktywnego elementu. Nawigację utrudnia brak skip linków oraz 
mapy strony. Kod HTML zawiera błędy.
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www.akcjonariatobywatelski.pl

Nie wszystkie elementy graficzne są poprawnie opisane, 
zwłaszcza te, które są odnośnikami. Opisy typu: „SII”, „SEG”, „KNF”, 
„IDM”, „KDPW” nic nie mówią. Dołączając do tego odnośniki 
tekstowe typu „Więcej”, „1”, „2”, „3”, itd. osoby narażone na 
wykluczenie cyfrowe będą miały problem ze zrozumieniem 
nawigacji i treści. Listy wypunktowane, które są doskonałym 
sposobem na opisywanie grup linków nie są optymalnie 
wykorzystane np. w sekcji „Partnerzy merytoryczni”.  Używając 
tylko klawiatury obsługa serwisu nie jest możliwa, ponieważ 
po zejściu z linku „youtube” na górze strony klawiatura zostaje 
zablokowana. Nie ma możliwości przejścia do dalszych pozycji. 
Niektóre elementy nie spełniają minimalnych wymagań 
kontrastu. Jest co prawda wersja tekstowa o wysokim kontraście 
jednak nie posiada tych samych informacji i funkcjonalności jak 
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graficzna. W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie jest 
widoczne m.in. logo serwisu. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

se.msp.gov.pl

Serwis „Aktywa na sprzedaż” już przy próbie załadowania 
strony sprawił problemy, ponieważ niestety nie działa 
z prefixem „www”. Na stronie głównej wszystkie grafiki są 
poprawnie opisane jednak na podstronach wiele nie posiada 
opisów alternatywnych. Zdarzają się w treściach odnośniki, 
które nie są precyzyjnie opisane jak np. „Więcej”. Zakładka 
„Pomoc” dedykowana osobom niepełnosprawnym nie może 
być obsłużona bez użycia myszy. Listy wypunktowane, które 
są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków nie są 
optymalnie wykorzystane np. w sekcji „Zobacz również”. Nie 
wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania kontrastu. 
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Udostępniona została wersja tekstowa o wysokim kontraście 
jednak nie posiada tych samych informacji i funkcjonalności jak 
graficzna. Fokus niektórych aktywnych elementów zwłaszcza 
graficznych nie jest wystarczająco widoczny. W systemowym 
trybie wysokiego kontrastu nie widać m.in. nazwy serwisu. Kod 
HTML i CSS nie przechodzi poprawnej walidacji.

www.prokuratoria.gov.pl

Na stronie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa znajdują 
się głównie nagłówki pierwszego poziomu, powodując brak 
jakiejkolwiek informacji o hierarchii treści. Wyszukiwarka 
udostępniona na stronie posiada uzupełnione opisy, ale niestety 
w języku angielskim. Jedynymi elementami graficznymi są ikona 
wersji amerykańskiej oraz baner z nazwą serwisu, który w opisie 
zamiast treści alternatywnej posiada tekst „Grafika nagłówka 
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| Header graphic”.  Brak mapy strony. Kontrast wyszukiwarki 
w stosunku do tła nie jest wystarczający. Na podstronach zdarzają 
się w treściach odnośniki, które nie są precyzyjnie opisane jak np. 
„czytaj więcej”. Kod HTML zawiera błędy. Pliki CSS walidują się 
poprawnie. Strona internetowa Prokuratorii posiada zbyt dużo 
błędów w stosunku do małej ilości podstron.

www.nbp.pl

Najpoważniejszym problemem na stronie NBP jest główne 
menu, którego poszczególne pozycje nie są linkami. Każda 
pozycja menu jest tak naprawdę osobną tabelą, na której dodane 
jest zdarzenie reagujące tylko na kliknięcie myszą. Dopiero 
wtedy następuje przekierowanie na daną podstronę. Menu takie 
jest absolutnie niedostępne dla użytkowników korzystających 
z klawiatury. Nie wszystkie obrazki posiadają opisy. Wyszukiwarka 
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dostępna jest tylko po wejściu w link, który znajduje się 
w prawym górnym rogu. Wiele odnośników jest pustych jak np. 
do portali społecznościowych w stopce strony czy wszechobecne 
„więcej”. Formularze nie posiadają opisanych pól, a w dziale 
„Media” znajduje się obrazkowa CAPTCHA. Tytuł wszystkich 
podstron w serwisie jest taki sam. Dodatkowym utrudnieniem 
jest brak skip linków do pomijania bloków informacyjnych 
i nawigacyjnych. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.pap.pl

W serwisie PAP znajduje się spora ilość nagłówków jednak 
ich hierarchia oraz struktura wygląda na przypadkową. Dla zdjęć 
użyto tej samej treści alternatywnej „foto”. Wiele obrazków nie 
jest w ogóle opisanych. Graficzne elementy ozdobne również 
zostały opisane np. za pomocą znaków: „|”. Odnośniki o treści 



162

„więcej” lub „>” i „>>” również nic nie mówią. Okazuje się również, 
że na stronie największej agencji informacyjnej w Polsce 
nie ma wyszukiwarki. Mapy strony i skip linków również nie 
znajdziemy. Tytuł wszystkich podstron w serwisie jest taki sam, 
a może powodować poczucie zagubienia dla użytkowników 
korzystających z programów czytających. Formularze nie 
posiadają opisanych pól, a na podstronach w zapytaniach 
ofertowych czai się obrazkowa CAPTCHA. Brak widocznego 
fokusa uniemożliwia obsługę serwisu osobom, które nie mogą 
używać myszki. Kod HTML zawiera błędy.
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www.straz.gov.pl

Na stronie Państwowej Straży Pożarnej w sekcjach 
„Nadesłano z kraju…” oraz „Aktualności” wszystkie obrazki, które 
są linkami nie posiadają treści alternatywnych. Żadne z pól 
formularzy wyszukiwania i newslettera nie posiada powiązanych 
z nimi etykiet. Strona nie została wyposażona w żaden nagłówek, 
co znacznie utrudnia zrozumienie struktury serwisu przez osoby 
korzystające z programów czytających. Listy wypunktowane, 
które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków (jak 
np. menu) nie są optymalnie wykorzystane. Kontrast większości 
elementów jest prawidłowy, ale niektóre pozycje w menu 
głównym z powodu umieszczenia na przezroczystym tle lub 
bezpośrednio na zdjęciu mają zbyt słaby kontrast. W systemowym 
trybie wysokiego kontrastu nazwa strony nie jest widoczna.  
Poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione z powodu 
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słabo widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu. 
Brak jest również mapy strony oraz skip linków. Kod HTML 
i CSS posiada błędy. Wszystkie wymienione powyżej błędy 
w połączeniu z układem strony opartym o tabele powodują, że 
strona jest archaiczna i w dużej mierze niedostępna.

www.ock.gov.pl

Na stronie głównej serwisu ock.gov.pl niektóre elementy 
graficzne będące linkami posiadają niejednoznaczne opisy jak 
np.: „Ikonka”, „1”. Pole tekstowe wyszukiwarki nie jest opisane, 
ale pola formularza logowania zostały już poprawnie opisane. 
Poważnym zaniedbaniem jest brak jakichkolwiek nagłówków, 
które opisałyby strukturę i hierarchię informacji w serwisie. Listy 
wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie 
grup linków (jak np. menu) nie są optymalnie wykorzystane. 
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Poruszanie się za pomocą klawiatury jest utrudnione z powodu 
słabo widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu. Nie 
wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania kontrastu 
jak np.: daty artykułów i informacje w stopce. Udostępniona jest 
wersja kontrastowa opisana jako „wersja tekstowa” w stopce 
o rozmiarze 9px, a to nawet dla osób o sokolim wzroku jest za 
mało. Niestety wersja ta jest diametralnie inna od oryginalnej 
i uboższa w funkcjonalności i informacje. W systemowym trybie 
wysokiego kontrastu nazwa strony nie jest widoczna. Serwis nie 
został wyposażony w skip linki pozwalające na bezpośrednie 
przejście do treści strony. Rozmieszczenie elementów strony za 
pomocą tabel jest rozwiązaniem archaicznym i niedostępnym. 
Walidacja kodu HTML i CSS wykazała nieliczne błędy.

www.cnbop.pl



166

Na stronie cnbop.pl istnieją odnośniki, które nie informują 
jednoznacznie użytkownika dokąd go zaprowadzą lub jaką 
akcję wykona, jak np. „Więcej” i logo w stopce nieposiadające 
alternatywnych opisów. Żadne z pól formularzy na stronie 
głównej nie jest opisane. Zaburzona hierarchia nagłówków nie 
oddaje poprawnie struktury serwisu. Dodatkowym utrudnieniem 
w nawigacji może być brak skip linków do pomijania części 
informacji. Obsługa slidera za pomocą klawiatury nie jest 
możliwa z powodu zastosowania nieaktywnych pustych 
elementów list do stronicowania. Nie jest możliwe również 
dotarcie do rozwijanego menu bez użycia myszki, ale na 
szczęście po przejściu do działu menu jest powtórzone w lewej 
kolumnie. Domyślny fokus nie jest wystarczająco widoczny na 
niektórych elementach nawigacyjnych. Na uwagę zasługuje fakt, 
że strona dostępna jest w 3 wersjach kontrastowych. Kod HTML 
i CSS posiada błędy.
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www.zoz.msw.gov.pl

W serwisie zoz.msw.gov.pl znajduje się spora ilość nagłówków, 
jednak ich użycie nie jest poprawne. Wszystkie nagłówki są 
pierwszego poziomu, natomiast nagłówki poziomu drugiego 
nie zawierają treści. Powoduje to, że brak jest jakiejkolwiek 
logicznej struktury informacji, na której mogłyby się oprzeć np. 
osoby niewidome. Pole i przycisk wyszukiwarki nie są opisane. 
Wiele odnośników graficznych posiada opis alternatywny 
w postaci treści „Więcej”, która dla użytkowników korzystających 
z programów czytających nic nie oznacza. Udostępniona jest 
wersja kontrastowa opisana jako „wersja WAI” w nagłówku o 
rozmiarze 9px, który dla osób o specjalnych potrzebach jest zbyt 
mały. Niestety wersja ta diametralnie różni się od oryginalnej 
i jest uboższa w funkcjonalności i informacje. Brak skip linków. 
Używając tylko klawiatury nawigacja może być utrudniona 
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z powodu zbyt słabego fokusa aktualnie wybranego elementu. 
Kod HTML nie zawiera błędów.

www.policja.pl

Na stronie Policji znajduje się duża ilość nagłówków, ale 
niestety ich hierarchia w żadnym stopniu nie oddaje struktury 
serwisu. Nie wszystkie grafiki są odpowiednio opisane np. 
w sekcji „Inne wydarzenia”. Jest to bardzo istotne, ponieważ 
pełnia one rolę odnośników. Dodatkowym utrudnieniem może 
być brak skip linków do pomijania części informacji zwłaszcza, 
że jest ich w serwisie bardzo dużo. Kontrast niebieskich treści 
oraz wyszukiwarki w stosunku do tła nie jest wystarczający. 
Udostępniona jest wersja kontrastowa opisana jako „wersja 
tekstowa” w stopce, ale niestety jest ona diametralnie inna 
od oryginalnej i uboższa w funkcjonalności i informacje. Na 
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podstronach jest również możliwość powiększania tekstu, 
jednak rozmiar nie jest zapamiętywany. Obsługa serwisu za 
pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa. Kod HTML oraz CSS zawiera błędy.
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www.pot.gov.pl

Na stronie pot.gov.pl większość pól formularzy nie jest 
opisanych. Wszystkie grafiki na stronie głównej posiadają treści 
alternatywne jednak informacje typu: „270x136_pot__29.jpg”, 
„270x136_oott__1.jpg” nic nie przekazują. Struktura nagłówków 
nie oddaje w pełni hierarchii informacji, a na podstronach 
praktycznie nie istnieje. Głównego menu oraz wyboru biura 
POT nie da się obsłużyć bez użycia myszki. Kontrast nagłówka 
strony wraz z głównym menu, stopki oraz tytułów aktualności nie 
jest wystarczający. W systemowym trybie wysokiego kontrastu 
nie widać np. nazwy serwisu. Nie ma żadnych mechanizmów 
pozwalających użytkownikowi dostosowanie widoku treści 
jak zmiana kontrastu, która w takiej sytuacji jest wymagana. 
Dodatkowym utrudnieniem jest brak skip linków do pomijania 
bloków informacyjnych i nawigacyjnych. Tytuły podstron nie 
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zawierają pełnej informacji na jakiej stronie użytkownik się 
znajduje. Wiele odnośników jest pustych jak np. graficzne „Czytaj 
więcej”. Kod HTML i CSS posiada błędy.

www.cos.pl

Główna strona cos.pl wita nas wielką animacją flash. Na 
szczęście pod nią znajduje się główne menu prawidłowo 
osadzone w formie listy. Niestety nie ma jakiejkolwiek 
struktury nagłówków, wyszukiwarki, mapy strony oraz skip 
linków. Treści alternatywne do zdjęć zamieszczanych np. 
w aktualnościach zapewne generowane są automatycznie, 
ponieważ zawierają takie treści jak: „ikona_23final_1”, „uid_
c5771711d181656e3fb5f895bb12b4b71356455063500_
width_268_play_0_pos_3_gs_0”. Duża ilość linków „Więcej” 
również nie ułatwia zrozumienia treści. Obsługa za pomocą 
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klawiatury może być utrudniona, ponieważ na niektórych 
elementach nie widać fokusa lub jest on zbyt słabo wyróżniony. 
W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie widać np. 
odnośników służących do zmiany języka. Kod HTML posiada 
błędy.

www.stadionnarodowy.org.pl

Na stronie Stadionu Narodowego w Warszawie zastosowano 
nagłówki, jednak nie oddają one poprawnej struktury serwisu, 
a ich hierarchia jest zaburzona. Wiele elementów graficznych 
posiada takie same opisy alternatywne. Żadne z pól formularza 
wyszukiwarki nie jest opisane. Listy wypunktowane, które są 
doskonałym sposobem na opisywanie grup linków (jak np. slider) 
nie są optymalnie wykorzystane. Zbyt słabo widoczny fokus, 
a w niektórych przypadkach niewidoczny wcale, uniemożliwia 
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poruszanie się po serwisie za pomocą klawiatury. Strona nie 
posiada skip linków pozwalających pominąć powtarzające 
się elementy serwisu. Kontrast informacji w stopce nie jest 
wystarczający. W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie 
są widoczne np. logo serwisu i wyszukiwarka. Duża ilość linków 
„czytaj więcej” również nie ułatwia zrozumienia treści. Kod HTML 
i CSS posiada znaczną ilość błędów.

www.aktualnosciturystyczne.pl

Na stronie aktualnosciturystyczne.pl większość elementów 
graficznych jest źle opisanych. Wiele linków nie informuje 
jednoznacznie dokąd zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję 
wykona jak np. „czytaj więcej”. Duża część odnośników zawiera 
tekst oraz grafikę, która zawiera taką samą treść alternatywną, 
powodują tzw. „efekt jąkania” polegający na kilkukrotnym 
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odczytaniu tego samego tekstu. Żadne z pól formularzy nie jest 
poprawnie opisane. Zaburzona hierarchia nagłówków nie oddaje 
poprawnie struktury serwisu. Kontrast treści menu głównego 
w stosunku do czerwonego tła jest niewystarczający. Problem 
dotyczy również informacji o cookies oraz stopki serwisu. 
Nawigacja za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu. W serwisie 
została przewidziana możliwość powiększania rozmiaru czcionki, 
niestety jednak tylko do treści artykułów. Brak mapy strony i skip 
linków. Tytuły podstron nie zawierają pełnej informacji na jakiej 
stronie użytkownik się znajduje. Kod HTML i CSS posiada błędy.

www.polska.travel

W serwisie polska.travel hierarchia nagłówków jest zaburzona 
i nie oddaje poprawnie jego struktury. Żadne z pól formularzy 
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znajdujących się na stronie głównej nie jest opisane. Nie 
wszystkie elementy graficzne posiadają treści alternatywne. 
Kontrast treści informacji o cookies, stopki serwisu oraz 
newslettera w stosunku do tła jest niewystarczający. Brak 
skip linków, które ułatwiają np. osobom niewidomym szybkie 
przemieszczanie się w obrębie treści wyświetlanej strony. 
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu 
braku widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu. 
Problem dotyczy również rozwijanego górnego menu, ponieważ 
można do niego dotrzeć tylko używając myszki. Dodatkowo 
jego główne pozycje nie są odnośnikami. Taka sama sytuacja 
występuje w sliderze. Kod HTML posiada błędy.
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O fundacji

Fundacja zajmuje się włączeniem cyfrowym, a co za 
tym idzie przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Jej 
głównym celem jest umożliwienie wszystkim osobom pełnego, 
swobodnego i bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych 
niezależnie od wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu 
i oprogramowania. Swoimi działaniami zwraca uwagę opinii 
publicznej i administracji na problem pełnej dostępności stron 
internetowych.

Fundacja uczestniczy 
w pracach legislacyjnych, 
prowadzi audyty, opiniuje 
i wydaje rekomendacje 
dla rozwiązań 
sprzyjających cyfrowemu 
włączeniu osób 
o specjalnych potrzebach, 
za co m.in. otrzymała nagrodę „Sektor 3.0” w 2013r. oraz brązowy 
medal w konkursie Lodołamacze 2014.

We współpracy z Uniwersytetem Śląskim Fundacja 
opracowała kompleksową metodologię badania stron 

internetowych w oparciu o standard 
WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines) zgodną z Rozporządzaniem 
w sprawie Krajowych Ram 
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Interoperacyjności Pozytywny wynik audytu umożliwia 
otrzymanie oznaczenia „Strona Internetowa bez Barier”. Pod tym 
samym tytułem „Strona Internetowa bez Barier” Fundacja we 
współpracy z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności 
Cyfrowych w Polsce organizuje ogólnopolski konkurs, w ramach 
którego po raz szósty w tym roku już właściciele i administratorzy 
zgłaszali swoje serwisy jako dostępne i przyjazne. Zgłoszonych 
zostało ponad sto pięćdziesiąt serwisów. Eksperci fundacji oraz 
konsultanci z niepełnosprawnością wybrali te najlepsze, a wyniki 
zostaną ogłoszone podczas konferencji 17 marca 2015 w Sejmie 
RP.

Wspólnie ze Uniwersytetem Śląskim Fundacja utworzyła 
i prowadzi nowy kierunek studiów „Włączenie cyfrowe 
i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”. 
Od października 2014 Uniwersytet Śląski kształci przyszłych 
specjalistów z zakresu włączenia cyfrowego i społecznego. 

Nakładem Wydawnictwa PWN 
Fundacja wydała „Podręcznik Dobrych 
Praktyk – WCAG 2.0”, pierwszą 
z planowanej serii publikację 
o dostępności. Książka powstała 
dzięki wsparciu Orange Polska, 
Microsoft Polska pod patronatem 
Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej i Uniwersytetu 
Śląskiego. 
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Fundacja współtworzy partnerstwa i koalicje na rzecz włączenia 
cyfrowego:

• 

• 

• 

Szerokie Porozumienie na 
Rzecz Umiejętności Cyfrowych – 
porozumienie jest nieformalnym 
zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują 
się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji. Poszukuje 
ono synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, 
inspiruje nowe przedsięwzięcia, zbiera informacje o dobrych 
praktykach, propaguje je w różnych środowiskach nawet 
odległych od zagadnień cyfryzacji;

Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ 
„Dojrz@łość w sieci” zainicjowaną przez 
UPC Polska i Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce na rzecz popularyzacji aktywnego 
korzystania z Internetu wśród osób starszych;

partnerstwo „Telewizja bez Barier” 
wspólnie z Telewizją Polską S.A., Polskim 
Związkiem Głuchych i Towarzystwem 
Pomocy Głuchoniewidomym, w celu 
zwiększenia oferty programowej TVP dla 
osób niepełnosprawnych;
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• 

• 

• 

• 

Porozumienie Trójstronne pomiędzy 
Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Polska 
i Fundacją Widzialni na rzecz promowania 
dobrych praktyk związanych z włączeniem cyfrowym; 

„Certyfikat bez Barier” we współpracy 
Fundacji z Urzędem Komunikacji 
Elektronicznej przyznawany telekomom, 
które w ofercie i działaniach uwzględniają 
osoby o specjalnych potrzebach;

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, 
inicjatywy zrzeszającej organizacje 
pozarządowe i firmy, działającej na rzecz 
promocji dostępności w przestrzeni 
elektronicznej;

European Association of Service Providers 
for Persons with Disabilities, w ramach 
której zajmuje się wymianą wiedzy 
i doświadczeń państw w UE.



181

Fundacja zrealizowała i realizuje wieloletnie projekty z funduszy 
EFS:

• 

• 

• 

projekt „E–learning na rzecz osób 
niewidomych i niedowidzących” z zakresu 
aktywizacji osób z niepełnosprawnością 
wzroku na otwartym rynku pracy; w ramach 
projektu opracowana została w pełni dostępna platforma 
e-learningowa w obrębie której osadzone zostały również 
w pełni dostępne kursy zdalne, podnoszące kompetencje 
zawodowe uczestników projektu;

projekt „Dostępni dla Ciebie”, mający 
na celu aktywizację zawodową osób 
z niepełnosprawnością w wieku 15 – 27 
lat. Zadaniem projektu jest dostarczenie 
jego odbiorcom kompetencji cyfrowych pozwalających 
na podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne poprzez 
szklenia, staże i wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia;

w partnerstwie z UM Częstochowa Fundacja 
zrealizowała projekt „Samorząd – NGO – dobre 
praktyki w zakresie przekazywania zadań 
publicznych”, którego celem jest opracowanie, 
przetestowanie i wdrożenie standardów przekazywania zadań 
publicznych w obszarze bezdomności.

Współpracujemy z Orange Polska w zakresie 
dostępności usług oraz pełnimy rolę doradczą 
dotyczącą rozwiązań informatycznych, aplikacji i ofert.
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Odpowiadamy za tłumaczenia migowe 
dla dziecięcych programów telewizyjnych 
w Canal+.

Więcej informacji: widzialni.org 

http://widzialni.org
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Polska Akademia Dostępności

Fundacja Widzialni dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji zrealizowała projekt Polska Akademia 
Dostępności. W swej pracy specjaliści Fundacji Widzialni 
wielokrotnie spotkali się z chęcią i gotowością decydentów 
do wprowadzenia standardów dostępności, jednakże na 
przeszkodzie stał koszt ich wdrożenia, zwłaszcza w przypadku 
niewielkich jednostek samorządowych. Mamy zatem do czynienia 
z deficytem wiedzy i deficytem finansowym. Naprzeciw tym 
potrzebom wychodzi Polska Akademia Dostępności – projekt 
realizowany przez Fundację Widzialni wraz z Ministerstwem 
Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu jest wyposażenie 

podmiotów realizujących zadania 
publiczne w wiedzę, rozwiązania 
i narzędzia pozwalające na 
wdrożenie dostępnych i zgodnych ze 

standardem WCAG stron www oraz promowanie idei Internetu 
przyjaznego i wolnego od barier i dyskryminacji. Aby działania 
realizowane w ramach projektu były jak najbardziej efektywne 
poprzedziły je szeroko zakrojone badania stanu dostępności 
publicznych stron internetowych w Polsce. Ich wyniki pozwoliły 
na określenie najważniejszych potrzeb i oczekiwań podmiotów 
realizujących zadania publiczne i dzięki temu maksymalizacji 
skuteczności działań zrealizowanych w projekcie.

W ramach Akademii stworzona i uruchomiona została 
platforma internetowa www.pad.widzialni.org skierowana do 
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twórców, redaktorów i administratorów serwisów internetowych, 
zwłaszcza publicznych. Platforma oferuje szeroki zestaw 
rozwiązań, dzięki którym mogą oni w prosty – i co najważniejsze 
– bezpłatny sposób wyposażyć swoje instytucje w dostępny 
serwis www lub dostosować swoje strony www do standardów 
dostępności. Na platformie znajduje się zestaw 180 gotowych 
pakietów stron www przygotowanych zgodnie z obowiązującym 
standardem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Atrakcyjne 
szablony graficzne wraz z systemem zarządzania treścią są do 
pobrania za darmo i gotowe do instalacji w dowolnej instytucji. 
Szablony są podzielone na trzy grupy:

•
•
•

 BIP

 BIP z funkcjonalnością strony www

 portal www 

Wszystkie serwisy wyposażone są w system zarządzania 
treścią (CMS), który również spełnia standardy WCAG 2.0, 
co jest dodatkową wartością oferowanego rozwiązania 
ponieważ pozwala ono na pełną obsługę systemu wszystkich 
użytkowników, także tych z niepełnosprawnością. 

W obszarze portalu Polskiej Akademii Dostępności znajduje 
się także dział szkoleniowy www.platforma.widzialni.org, 
w którym zamieszczone zostały kursy e-learnigowe, korzystając 
z których każdy zainteresowany może – rzecz jasna bezpłatnie – 
dowiedzieć się czym jest dostępność i jak ją wdrażać w praktyce. 
Tematami kursów są:
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Czym jest 
dostępność?

Administracja 
i zarządzanie dostępną 

stroną www

Samouczek obsługi 
systemu CMS PAD Panel

Tworzenie 
dostępnych 

dokumentów

Polska Akademia Dostępności jest pionierską inicjatywą 
w tak szerokim zakresie wspierającą dostępność serwisów 
internetowych w Polsce. Jej największymi atutami są: 
kompleksowość oferty, profesjonalne rozwiązania i narzędzia, 
szeroki wachlarz możliwości jakie daje projekt oraz oczywiście 
darmowy dostęp do wszystkich zasobów Akademii.

Warto wspomnieć, że choć głównymi adresatami projektu są 
podmioty realizujące zadania publiczne, ustawowo zobowiązane 
do spełniania standardów dostępności w obszarze informacji 
cyfrowej, to z zasobów Polskiej Akademii Dostępności skorzystać 
może każdy.

Więcej informacji: pad.widzialni.org
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