
Raport 
Dostępności 2020



Raport Dostępności 2020 2

Opracowanie raportu: 

• • 
Przemysław Marcinkowski,
Marcin Luboń.

Skład: Marcin Luboń



Raport Dostępności 2020 3

Spis treści

Raport Dostępności 2020  ...........................................................................8

Wyniki badań  ..................................................................................................9
Najważniejsze osoby i instytucje  .................................................................9
Ministerstwa  ..........................................................................................................10
Wybrane instytucje samorządowe i administracji centralnej 

w terenie  ............................................................................................................ 12
Pozostałe, wybrane strony instytucji publicznych  ............................ 14

Dostępność serwisów na przestrzeni lat  ............................................ 17

e-usługi  ............................................................................................................ 18

e-usługi i ich średnia ocena  
w części eksperckiej (maks. 21 punktów)  ....................................... 18

e-usługi w badaniach z konsultantami  ................................................ 19
Skorzystaj z programu Rodzina 500+  ................................................ 19
eSkrzynka  ......................................................................................................... 20
Internetowe Konto Pacjenta – e-recepta  ...................................... 20
Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego  
(EKUZ)  ................................................................................................................ 20
PUE ZUS Sprawdzenie informacji na temat ubezpieczenia  .... 21
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, 
zgonu)  ................................................................................................................ 21
Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu 
zaufanego  .........................................................................................................22
Uzyskaj dowód osobisty  ............................................................................22
Uzyskaj wypis z ewidencji gruntów  ......................................................23

Aplikacje mobilne  ........................................................................................24

Regionalny System Ostrzegania RSO  .....................................................24
iOS RSO  .........................................................................................................................24
Android RSO  ...............................................................................................................25



Raport Dostępności 2020 4

NFZ CanCell Cancer  .........................................................................................25
iOS NFZ CanCell Cancer .........................................................................................................................25
Android NFZ CanCell Cancer  ..............................................................................................................26

mObywatel  ............................................................................................................27
iOS mObywatel  .........................................................................................................................27
Android mObywatel  ...............................................................................................................27

Warszawa 19115  ...................................................................................................28
iOS Warszawa 19115  .........................................................................................................................28
Android Warszawa 19115  ..............................................................................................................29

Cechy badanych stron  .............................................................................. 30

prezydent.pl  ......................................................................................................... 30
premier.gov.pl  ...................................................................................................... 31
sejm.gov.pl  ............................................................................................................32
senat.gov.pl ...........................................................................................................33
sn.pl  ...........................................................................................................................34
trybunal.gov.pl  .....................................................................................................35
gov.pl i ministerstwa  ........................................................................................36
duw.pl  .......................................................................................................................38
gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski  ..................................................... 40
lublin.uw.gov.pl  .................................................................................................... 41
lubuskie.uw.gov.pl ..............................................................................................43
lodzkie.eu  ............................................................................................................... 44
malopolska.uw.gov.pl  ..................................................................................... 46
gov.pl/web/uw-mazowiecki  .......................................................................47
opole.uw.gov.pl  .................................................................................................. 48
rzeszow.uw.gov.pl  ............................................................................................. 50
bialystok.uw.gov.pl  ............................................................................................ 51
gdansk.uw.gov.pl  ...............................................................................................52
katowice.uw.gov.pl  ............................................................................................54
kielce.uw.gov.pl  ...................................................................................................55
gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski  ...................................................57
poznan.uw.gov.pl  ...............................................................................................58



Raport Dostępności 2020 5

szczecin.uw.gov.pl  .............................................................................................59
gdansk.pl  .................................................................................................................61
krakow.pl  .................................................................................................................63
poznan.pl  ............................................................................................................... 64
uml.lodz.pl  ..............................................................................................................66
bialystok.pl  .............................................................................................................67
szczecin.eu  ............................................................................................................69
katowice.eu  ...........................................................................................................70
uke.gov.pl  ...............................................................................................................72
obywatel.gov.pl  ...................................................................................................73
krus.gov.pl  ..............................................................................................................74
pacjent.gov.pl  ......................................................................................................75
prokuratoria.gov.pl  ............................................................................................76
cez.gov.pl  ............................................................................................................... 77
niepelnosprawni.gov.pl  ...................................................................................78
zus.pl  .........................................................................................................................79
nask.pl  ..................................................................................................................... 80
podatki.gov.pl  ...................................................................................................... 81
utk.gov.pl  ................................................................................................................82
coi.gov.pl  ................................................................................................................83
gov.pl/web/gif  ................................................................................................... 84
arimr.gov.pl  ...........................................................................................................85
nik.gov.pl  ................................................................................................................ 86
epuap.gov.pl  ........................................................................................................87
zip.nfz.gov.pl  ......................................................................................................... 88
nfz.gov.pl  ................................................................................................................ 90
funduszeeuropejskie.gov.pl  .......................................................................... 91
fundusze.mswia.gov.pl  ....................................................................................92
kowr.gov.pl  .............................................................................................................93
opi.org.pl  .................................................................................................................94
cppc.gov.pl  ............................................................................................................95
cke.gov.pl  ...............................................................................................................96
nfosigw.gov.pl  ......................................................................................................97



Raport Dostępności 2020 6

arm.gov.pl  ..............................................................................................................98
nck.pl  ........................................................................................................................99
archiwa.gov.pl  .................................................................................................. 100
pisf.pl  ...................................................................................................................... 101
uzp.gov.pl  .............................................................................................................102
parp.gov.pl  ..........................................................................................................103
gdos.gov.pl  ......................................................................................................... 104
powietrze.gios.gov.pl  ......................................................................................105
terminyleczenia.nfz.gov.pl  ...........................................................................106
zer.mswia.gov.pl  ...............................................................................................107
mieszkanieplus.gov.pl  .................................................................................. 108
wypoczynek.men.gov.pl  ...............................................................................109
polon.nauka.gov.pl  .......................................................................................... 110
e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start  ................................. 111

O Fundacji  ......................................................................................................112

Zapraszamy na szkolenia:  ...........................................................................113
Dostępne szablony WCAG 2.1  .................................................................... 114
Kontakt ................................................................................................................... 114

Partonaty, partnerzy  .................................................................................115

Patronaty  ...............................................................................................................115
Partnerzy  ................................................................................................................115



Raport Dostępności 2020 7

Drodzy Państwo, 

z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu kolejną odsłonę 
dorocznego 

”
Raportu dostępności 2020”. Nasze badanie pokazuje 

stan dostępności cyfrowej publicznych stron internetowych, 
aplikacji mobilnych oraz e-usług.

Po wielu latach pracy i starań, głównie organizacji pozarządowych, 
dostępność nie jest już tylko niechcianym i niezrozumianym 
dodatkiem. Dzisiaj dostępność jest koniecznością wynikającą 
z obecnego prawa, ale również staje się dobrą praktyką, 
powszechnym podejściem w tworzeniu stron internetowych, 
aplikacji mobilnych i cyfrowych usług publicznych. Przez wiele 
lat przygotowywania 

”
Raportu dostępności” dostrzegamy 

trend polegający na coraz lepiej dostosowywanych zasobach 
internetowych dla osób z indywidualnymi potrzebami. Jednak 
w dalszym ciągu potrzebujemy w Polsce większej świadomości, 
wiedzy i zrozumienia dla dostępności. 

Mam nadzieję, że raport przyczyni się do zwiększenia dostępności 
i chociaż w części zniesienia barier dla osób z indywidualnymi 
potrzebami.

Zapraszam do lektury.

Artur Marcinkowski 
Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni
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Raport Dostępności 2020

Raport Dostępności 2020 jest kontynuacją Raportu Otwarcia. Jego 
zadaniem jest monitorowanie stanu dostępności w jednostkach 
realizujących zadania publiczne zobligowanych do posługiwania 
się serwisem internetowym zgodnym ze standardem WCAG na 
poziomie AA.

W Raporcie przebadane zostały serwisy:

• • • 
• 

Najważniejszych osób i instytucji;
Ministerstw;
Wybranych instytucji samorządowych i administracji centralnej 
w terenie;
Pozostałych, wybranych stron instytucji publicznych.

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.

Dodatkowo do Raportu włączone zostały wybrane e-usługi 
oferowane obywatelom przez państwo oraz wybrane aplikacje 
mobilne udostępniane przez instytucje publiczne.
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Wyniki badań

Najważniejsze osoby i instytucje

Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

premier.gov.pl 16 16,7 8,3 41,0
83,7% 

dostateczna

sn.pl 16 17,0 7,7 40,7
83,0% 

dostateczna

prezydent.pl 15 14,7 8,0 37,7
76,9% 

dostateczna

sejm.gov.pl 16 13,0 7,7 36,7
74,8% 

dostateczna

senat.gov.pl 15 13,7 7,3 36,0
73,5% 

dostateczna

trybunal.gov.pl 11 11,0 7,3 29,3
59,9% 

niedostateczna

•

•

•

•

0 – 35 pkt. ocena niedostateczna
36 – 41 pkt. ocena dostateczna
42 – 46 pkt. ocena dobra
47 – 49 pkt. ocena bardzo dobra
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Ministerstwa

Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

gov.pl/web/finanse 15 16,7 9,7 41,4
84,4% 

dobra-

gov.pl/web/dyplomacja 15 16,7 9,3 41,0
83,7% 

dostateczna

gov.pl/web/rozwoj 15 16,7 9,3 41,0
83,7% 

dostateczna

gov.pl/web/cyfryzacja 15 16,7 9,0 40,7
83,0% 

dostateczna

gov.pl/web/zdrowie 15 16,7 9,0 40,7
83,0% 

dostateczna

gov.pl/web/aktywa-panstwowe 14 16,7 9,3 40,0
81,6% 

dostateczna

gov.pl/web/klimat 14 16,7 9,3 40,0
81,6% 

dostateczna

gov.pl/web/nauka 14 16,7 9,3 40,0
81,6% 

dostateczna

gov.pl/web/edukacja 14 16,7 9,0 39,7
81,0% 

dostateczna

gov.pl/web/fundusze-regiony 14 16,7 8,7 39,4
80,3% 

dostateczna

gov.pl/web/infrastruktura 14 16,7 8,7 39,4
80,3% 

dostateczna

gov.pl/web/rolnictwo 14 16,7 8,7 39,4
80,3% 

dostateczna

gov.pl/web/srodowisko 13 16,7 9,7 39,4
80,3% 

dostateczna

gov.pl/web/mswia 15 15,7 8,3 39,0
79,6% 

dostateczna
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Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

gov.pl/web/rodzina 15 15,3 8,3 38,6
78,9% 

dostateczna

gov.pl/web/obrona-narodowa 13 16,7 7,7 37,4
76,2% 

dostateczna

gov.pl/web/gospodarkamorska 12 15,7 9,3 37,0
75,5% 

dostateczna

gov.pl/web/sport 12 15,7 9,3 37,0
75,5% 

dostateczna

gov.pl/web/sprawiedliwosc 12 15,7 8,7 36,4
74,1% 

dostateczna

gov.pl/web/kultura 12 14,7 9,0 35,7
72,8% 

dostateczna

•

•

•

•

0 – 35 pkt. ocena niedostateczna
36 – 41 pkt. ocena dostateczna
42 – 46 pkt. ocena dobra
47 – 49 pkt. ocena bardzo dobra
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Wybrane instytucje samorządowe 
i administracji centralnej w terenie

Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

mazowieckie.pl 14 17,0 8,7 39,7
81,0% 

dostateczna

gov.pl/web/uw-podlaski 14 15,7 8,3 38,0
77,6% 

dostateczna

lublin.uw.gov.pl 14 15,0 8,0 37,0
75,5% 

dostateczna

poznan.uw.gov.pl 15 14,3 7,7 37,0
75,5% 

dostateczna

gov.pl/web/uw-warminsko-
mazurski 13 15,3 8,7 37,0

75,5% 
dostateczna

lubuskie.uw.gov.pl 13 15,7 7,3 36,0
73,5% 

dostateczna

duw.pl 12 15,7 8,0 35,7
72,8% 

dostateczna-

katowice.uw.gov.pl 14 14,0 7,7 35,7
72,8% 

dostateczna-

kielce.uw.gov.pl 13 14,7 8,0 35,7
72,8% 

dostateczna-

poznan.pl 13 14,7 6,3 34,0
69,4% 

niedostateczna

rzeszow.uw.gov.pl 11 15,0 8,0 34,0
69,4% 

niedostateczna

szczecin.uw.gov.pl 12 13,3 8,0 33,3
68,0% 

niedostateczna

uml.lodz.pl 13 13,3 6,7 33,0
67,3% 

niedostateczna

krakow.pl 12 14,3 5,0 31,3
63,9% 

niedostateczna
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Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

gdansk.uw.gov.pl 11 13,3 6,3 30,6
62,6% 

niedostateczna

bialystok.pl 11 13,0 6,3 30,3
61,9% 

niedostateczna

gov.pl/web/uw-kujawsko-
pomorski 12 10,0 7,7 29,7

60,5% 
niedostateczna

opole.uw.gov.pl 9 12,0 6,7 27,7
56,5% 

niedostateczna

szczecin.eu 10 11,0 6,3 27,3
55,8% 

niedostateczna

malopolska.uw.gov.pl 9 10,7 6,0 25,7
52,4% 

niedostateczna

gdansk.pl 8 10,3 7,0 25,3
51,7% 

niedostateczna

katowice.eu 7 11,7 6,3 25,0
51,0% 

niedostateczna

lodz.uw.gov.pl 8 10,3 5,7 24,0
49,0% 

niedostateczna

•

•

•

•

0 – 35 pkt. ocena niedostateczna
36 – 41 pkt. ocena dostateczna
42 – 46 pkt. ocena dobra
47 – 49 pkt. ocena bardzo dobra
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Pozostałe, wybrane strony 
instytucji publicznych

Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

cez.gov.pl 21 17,7 8,3 47,0
95,9% 

bardzo dobra

niepelnosprawni.gov.pl 19 18,0 9,7 46,7
95,2% 

bardzo dobra-

uke.gov.pl 19 17,0 9,3 45,3
92,5% 
dobra

obywatel.gov.pl 18 16,3 8,0 42,3
86,4% 
dobra

zus.pl 18 16,7 7,7 42,4
86,4% 
dobra

kowr.gov.pl 17 18,0 6,3 41,3
84,4% 

dobra-

prokuratoria.gov.pl 16 17,0 8,3 41,3
84,4% 

dobra-

nik.gov.pl 14 17,7 9,3 41,0
83,7% 
dobra

utk.gov.pl 15 17,0 9,0 41,0
83,7% 

dostateczna

uzp.gov.pl 14 17,0 9,7 40,7
83,0% 

dostateczna

fundusze.mswia.gov.pl 15 17,7 7,3 40,0
81,6% 

dostateczna

arm.gov.pl 15 16,7 7,7 39,4
80,3% 

dostateczna

arimr.gov.pl 16 15,3 8,0 39,3
80,3% 

dostateczna

funduszeeuropejskie.gov.pl 15 18,0 6,3 39,3
80,3% 

dostateczna
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Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

terminyleczenia.nfz.gov.pl 17 14,0 7,0 38,0
77,6% 

dostateczna

gov.pl/web/gif 13 15,7 9,0 37,7
76,9% 

dostateczna

powietrze.gios.gov.pl 13 16,3 7,0 36,3
74,1% 

dostateczna

cppc.gov.pl 13 14,0 8,0 35,0
71,4% 

niedostateczna

nfosigw.gov.pl 13 15,0 7,0 35,0
71,4% 

niedostateczna

zer.mswia.gov.pl 11 14,7 9,0 34,7
70,7% 

niedostateczna

nfz.gov.pl 12 14,7 7,7 34,4
70,1% 

niedostateczna

parp.gov.pl 12 13,7 8,7 34,4
70,1% 

niedostateczna

krus.gov.pl 13 13,3 8,0 34,3
70,1% 

niedostateczna

archiwa.gov.pl 12 14,7 7,3 34,0
69,4% 

niedostateczna

pisf.pl 13 13,0 7,3 33,3
68,0% 

niedostateczna

opi.org.pl 11 13,7 8,3 33,0
67,3% 

niedostateczna

e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/
step2-start 10 15,3 7,0 32,3

66,0% 
niedostateczna

pacjent.gov.pl 11 13,3 8,0 32,3
66,0% 

niedostateczna

nck.pl 11 14,3 6,7 32,0
65,3% 

niedostateczna
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Strona www I  
etap

II 
etap

III 
etap

Suma 
pkt. Ocena

gdos.gov.pl 11 12,3 7,7 31,0
63,3% 

niedostateczna

wypoczynek.men.gov.pl 10 14,0 7,0 31,0
63,3% 

niedostateczna

polon.nauka.gov.pl 10 13,3 7,3 30,6
62,6% 

niedostateczna

coi.gov.pl 10 11,7 8,3 30,0
61,2% 

niedostateczna

mieszkanieplus.gov.pl 11 12,0 7,0 30,0
61,2% 

niedostateczna

nask.pl 10 12,0 8,0 30,0
61,2% 

niedostateczna

podatki.gov.pl 10 13,0 7,0 30,0
61,2% 

niedostateczna

epuap.gov.pl 8 13,7 7,0 28,7
58,5% 

niedostateczna

 cke.gov.pl 7 11,7 8,3 27,0
55,1% 

niedostateczna

zip.nfz.gov.pl 8 9,0 4,7 21,7
44,2% 

niedostateczna

•

•

•

•

0 – 35 pkt. ocena niedostateczna
36 – 41 pkt. ocena dostateczna
42 – 46 pkt. ocena dobra
47 – 49 pkt. ocena bardzo dobra
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Procent dostępności serwisów  
wybranych podmiotów realizujących 

zadania publiczne

2019 2020

60,2%
-2.2%

58,0%

Dostępność serwisów na przestrzeni lat

•2013 – 

1,7%

•2014 / 2015 – 

12,8%

•2016 – 

22,9%

•2017 – 

47,8%

•2018 – 

48,2%

•2019 – 

60,2%

•2020 – 

58,0%
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e-usługi

e-usługi i ich średnia ocena  
w części eksperckiej (maks. 21 punktów)
Badanie części eksperckiej rozpoczynano od portalu gov.pl, gdzie 
następowało wyszukanie badanej e-usługi oraz przejście do strony 
z daną usługą.

Nazwa usługi Strony wchodzące 
w skład e-usługi Punkty

Skorzystaj z programu Rodzina 500+

•

•

•

•

•

gov.pl
empatia.mpips.gov.pl
wnioski.mpips.gov.pl
login.gov.pl
pz.gov.pl

9,9

eSkrzynka

•

•

•

•

gov.pl
login.gov.pl
pz.gov.pl
moj.gov.pl

12,6

Internetowe Konto Pacjenta – e-recepta

•

•

•

•

gov.pl
login.gov.pl
pz.gov.pl
pacjent.gov.pl

12,3

Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ)

•

•

•

•

gov.pl
epuap.gov.pl
login.gov.pl
pz.gov.pl

11,3

PUE ZUS Sprawdzenie informacji na temat 
ubezpieczenia

•

•

•

•

gov.pl
zus.gov.pl
pz.gov.pl
pacjent.gov.pl

12,3

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, 
małżeństwa, zgonu)

•

•

•

•

gov.pl
login.gov.pl
pz.gov.pl
moj.gov.pl

12,7

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą 
podpisu zaufanego

•

•

•

gov.pl
moj.gov.pl
pz.gov.pl

13
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Nazwa usługi Strony wchodzące 
w skład e-usługi Punkty

Uzyskaj dowód osobisty

•

•

•

•

gov.pl
login.gov.pl
pz.gov.pl
moj.gov.pl

12,7

Uzyskaj wypis z ewidencji gruntów

•

•

•

•

gov.pl
epuap.gov.pl
login.gov.pl
pz.gov.pl

11,3

•

•

Najwyżej oceniony serwis: zus.pl – 18 pkt.
Najniżej oceniony serwis: wnioski.mpips.gov.pl –5 pkt.

e-usługi w badaniach z konsultantami
Badanie e-usług konsultanci rozpoczynali na portalu 
obywatel.gov.pl lub gov.pl. W porównaniu do zeszłorocznego 
badania większość e-usług nie uległa znaczącym zmianom.

Skorzystaj z programu Rodzina 500+

Konsultant niewidomy podejmował kilka prób wypełnienia 
pierwszego kroku formularza na stronie empatia.mpips.gov.pl, 
jednak nie był w stanie tego dokonać i nie skorzystał z e-usługi. 
Zwrócił również uwagę na niepotrzebne przechodzenie pomiędzy 
portalami np. z obywatel.gov.pl na gov.pl, gdzie znajduje się 
dodatkowa strona opisowa usługi.

Konsultant niedowidzący nie miał większych problemów ze 
skorzystaniem z e-usługi. Zwrócił jedynie uwagę na trochę 
niezrozumiałe komunikaty walidacyjne.

Konsultantka niesłysząca nie miała żadnych problemów ani 
z logowaniem za pomocą profilu zaufanego, ani z wypełnieniem 
wniosku.



Raport Dostępności 2020

e-usługi

20

eSkrzynka

Konsultant niewidomy był w stanie uruchomić usługę. Zwrócił 
uwagę jednak na błędy występujące przede wszystkim na 
portalach login.gov.pl oraz pz.gov.pl, które pogorszyły swoją 
jakość od ostatniego badania. Linki do stron banków służących do 
logowania nadal nie zostały osadzone wewnątrz listy elementów, 
a w ich treściach alternatywnych obrazków pojawiły się błędy 
z kodowaniem znaków. W formularzu do wpisania danych 
osobowych nie ma informacji o wymaganych polach w warstwie 
tekstowej, a w jego ostatnim kroku hierarchia nagłówków nie 
została zachowana.

Konsultant niedowidzący i konsultantka niesłysząca nie mieli 
najmniejszych problemów z uruchomieniem e-usługi. Cały proces 
jest czytelny i dokładnie opisany.

Internetowe Konto Pacjenta – e-recepta

Konsultant niewidomy poprawnie skorzystał z e-usługi, jednak 
z pewnymi trudnościami. Problemy ze stroną logowania są 
identyczne jak w przypadku poprzedniej e-usługi. Dodatkową 
trudnością po zalogowaniu do Internetowego Konta Pacjenta 
jest brak intuicyjnego przenoszenia fokusa na odpowiednie 
elementy po załadowaniu nowego widoku, co sprawia wrażenie 
niedziałającej strony. Na pochwałę natomiast zasługuje hierarchia 
i struktura nagłówków.

Konsultant niedowidzący i konsultantka niesłysząca nie mieli 
najmniejszych problemów na zapoznanie się ze stanem swoich 
e-recept.

Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Konsultant niewidomy skorzystał z usługi, jednak było to bardzo 
czasochłonne. Największym mankamentem jest sam formularz 
na stronie ePUAP, w którym większość jego pól nie posiada etykiet 
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tekstowych. Formularz ten również nie podlega walidacji, a zatem 
jest możliwość przejścia do kolejnego kroku po niewypełnieniu 
wymaganych pól.

Konsultant niedowidzący miał zastrzeżenia jedynie do szarego tła, 
które wpływało na kontrast formularza.

Konsultantka niesłysząca nie miała najmniejszych problemów ze 
skorzystaniem z e-usługi.

PUE ZUS Sprawdzenie informacji na temat ubezpieczenia

Konsultant niewidomy zdołał zdobyć informacje na temat swojego 
ubezpieczenia, jednak zwrócił uwagę na słabą dostępność portalu 
PUE ZUS. Złożyło sie na nią np. auotmatyczne przełączanie się 
programu czytającego w tryb wprowadzania danych po dotarciu 
do tabel z danymi. Podczas eksploracji w trybie przeglądu nie 
można dotrzeć do wszystkich informacji za pomocą klawiszy 
strzałek z powodu zapętlenia działania programu czytającego.

Konsultant niedowidzący nie miał problemów ze znalezieniem 
informacji, jednak zwrócił uwagę na zbyt dużą ilość informacji 
prezentowanej na raz użytkownikowi, co spowodowało jego 
pogubienie się.

Konsultantka niesłysząca nie miała najmniejszych problemów ze 
skorzystaniem z e-usługi.

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, 
zgonu)

Konsultant niewidomy skorzystał z e-usługi z pewnymi 
trudnościami. Największą trudność napotkał w drugim kroku 
formularza, gdzie niektóre z pól miały niepoprawnie przypisane 
do nich etykiety tekstowe. Pola wymagane zostały oznaczone 
jedynie w warstwie wizualnej. Dodatkową trudnością był brak 
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przenoszenia fokusa na początek formularza po przejściu do 
kolejnego kroku. W podsumowaniu wniosku hierarchia nagłówków 
jest nieprawidłowa.

Konsultant niedowidzący nie miał żadnych problemów ze 
skorzystaniem z e-usługi.

Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego

Konsultant niewidomy był w stanie podpisać dokument, natomiast 
nie był w stanie pobrać podpisanego dokumentu ze strony. Zatem 
e-usługę nie można uznać za poprawnie działającą. Zwrócił 
również uwagę na brak przenoszenia fokusa lub automatycznego 
anonsowania przez program czytający operacji, co wymagało 
odszukiwania ich rezultatów ręcznie.

Konsultant niedowidzący i konsultantka niesłysząca nie mieli 
żadnych problemów ze skorzystaniem z e-usługi.

Uzyskaj dowód osobisty

Konsultant niewidomy zdołał skorzystać z e-usługi z pewnymi 
trudnościami. Przechodzenie pomiędzy kolejnymi krokami 
formularza nie przenosi fokusa na początek formularza, 
a komunikaty walidacyjne błędnie wypełnionego formularza 
nie są anonsowane przez program czytający. Zwrócił również 
uwagę na brak anonsowania przez program czytających danych 
wprowadzanych w pola adresu urzędu.

Konsultant niedowidzący nie miał żadnych problemów ze 
skorzystaniem z e-usługi

Konsultantka niesłysząca nie mogła z przyczyn technicznych 
leżących po stronie właściciela serwisu przejść do zalogowania za 
pomocą profilu zaufanego.
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Uzyskaj wypis z ewidencji gruntów

Konsultant niewidomy nie był w stanie skorzystać z usługi. 
Głównym mankamentem jest sam formularz zamieszczony na 
stronie ePUAP. Część z pól nie posiada etykiet tekstowych, a sam 
formularz jest przetwarzany przez program czytający po angielsku. 
Samo dotarcie do tego formularza i wybór odpowiedniego urzędu 
na stronie ePUAP również nie jest łatwe z sugestii przedstawianych 
przez wyszukiwarkę.

Konsultant niedowidzący nie miał większych problemów ze 
skorzystaniem z e-usługi. Zwrócił jedynie uwagę na słabo widoczne 
dane w polu do wpisywania wyszukiwanej frazy po jej wpisaniu.

Konsultantka niesłysząca nie miała żadnych problemów ze 
skorzystaniem z e-usługi.
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Aplikacje mobilne

Regionalny System Ostrzegania RSO

iOS RSO

W aplikacji RSO wprowadzono zmiany, które podczas pierwszego 
uruchomienia lub konfiguracji pozwalają na bardziej intuicyjną 
obsługę dla osób korzystających z czytnika ekranu (w porównaniu 
do poprzednich wersji). Jedynym występującym problemem 
podczas ustawiania aplikacji jest brak anonsowania przez czytnik 
ekranu informacji o zaznaczeniu danego elementu (np. podczas 
oznaczania województw czy kategorii komunikatów). Jednak sam 
proces jest wyjątkowo prosty i nie sprawia żadnych trudnośći.

Podczas korzystania z programu RSO występują jednak problemy 
utrudniające korzystanie z aplikacji. Poruszanie się po liście 
komunikatów jest utrudnione z uwagi na blokowanie fokusa 
czytnika ekranu na danym komunikacie. Użytkownik nie może 
przejść do kolejnego wpisu/komunikatu – 

”
kręci się w kółko”. 

Odczytanie kolejnego jest możliwe wyłącznie po ukryciu danego 
elementu lub wyszukanie kolejnego przy tzw. pełnej eksploracji 
(wyszukanie palcem na ekranie listy wpisów, jednak nie daje 
to gwarancji odczytu wpisów zgodnie z właściwą kolejnością). 
Problem występuję w każdej kategorii oprócz ostatniej – 

”
stanu 

wód”.

Kolejny zarejestrowany problem to menu aplikacji. Po otwarciu/
rozwinięciu menu fokus czytnika jest poprawnie przenoszony do 
pierwszego dostępnego elementu w menu, a lista elementów 
wyświetlana jest poniżej treści aplikacji.

Podczas nawigacji można nawigować po zasobach w aplikacji 
oraz po liście elemntów w menu, co nie jest do końca intuicyjne. 
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Nie można również zamknąć/zwinąć menu. Jest to możliwe 
wyłącznie po aktywacji jednego z elmentów listy.

Dobrym, bardzo prostym rozwiązaniem, które nie sprawia trudności 
jest filtracja wpisów w sekcji 

”
komunikatów”, co pozwala na 

uzyskanie poszczególnych informacji z danej kategorii.

Kolejnym plusem, który należy wyróżnić, to fakt, że wszystkie 
elementy w aplikacji posiadają poprawne etykiety tekstowe, 
co usprawnia korzystanie osobom korzystającym z czytnika 
ekranowego z programu RSO.

Android RSO

Aplikacja pod systemem Android działa wyjątkowo płynnie. 
Obsługa z wykorzystaniem czytnika ekranu jest intuicyjna i nie 
sprawia większych trudności.

Konfiguracja jest bardzo przyjazna, zdecydowanie lepsza niż 
na systemie iOS (wsparcie komunikatów pomocniczych przy 
oznaczaniu opcji).

Zdecydowanie widać poprawę w dostępności. Nie występują 
problemy odnotowane w sytemie iOS, jak np. nawigacja po 
wpisach/komunikatach w głównej sekcji aplikacji.

Nie ma żadnych problemów z etykietami oraz przenoszeniem 
fokusa czytnika na odpowiednie miejsce w programie czy jak to 
miało miejsce w systemie iOS, blokowaniem fokusa czytnika na 
wpisach.

NFZ CanCell Cancer

iOS NFZ CanCell Cancer

W aplikacji występują elementy bez jednoznacznego opisu 
tekstowego co utrudnia sprawną nawigację.
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Dodatkowo korzystanie z aplikacji jest utrudnione z uwagi na 
problemy z fokusem czytnika ekran oraz płynnością działania 
aplikacji.

Poruszanie się po aplikacji oraz menu przy użyciu czytnika 
ekranowego jest mało intuicyjne, ponieważ fokus często jest 
przenoszony w 

”
różne” miejsca, co wprowadza w zakłopotanie.

W sekcji mapy, gdzie można odszukać placówki medyczne tzw. 
pinezki nie posiadają jednoznacznej etykiety, przyjpisanej do danej 
lokalizacji. Dodatkowo podczas nawigowania po elementach 
przenoszenie fokusa w trakcie korzystania z aplikacji często bez 
wiedzy użytkownika sprawia wrażenie zapętlania się (powtarzanie 
elementów podczas nawigacji).

Nawigacja po zasobach również jest kłopotliwa, ponieważ 
odnotowano pewne drobne przycięcia czytnika ekranu.

Android NFZ CanCell Cancer

Aplikacja NFZ CC działa zdecydowanie lepiej na urządzeniu 
działającym w oparciu o platformę Android. Część problemów 
jakie posiada system iOS wystęują również tutaj, jednak ich 
ilość jest zdecydowanie mniejsza. Sama płynność jest większa – 
aplikacja dynamicznie wczytuje dane. Nie ma błedów z fokusem 
czytnika ekranowego, co przekłada się również na większy komfort 
użytkowania.

Wspólne problemy to przede wszystkim etykiety tekstowe 
przycisków lub niektórych elementów, wspomniane w opisie 
aplikacji z systemu iOS (niejednoznaczne opisy lub brak 
konsekwencji w tłumaczeniu, jednak ich ilość w porównaniu 
z aplikacją na iOS jest znikoma).

Widoczne różnice, to np. obsługa map i lokalizacji ośrodków. 
Czytnik w początkowej fazie nawigacji anonsuje kilka elmentów 
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bez jednoznacznej etykiety, jednak póżniej widoczna jest lista 
wszystkich ośrodków znalezionych w danej lokalizacji. Nie 
występują problemy z fokusem czytnika, co pozwala na szybkie 
zapoznanie się z listą ośrodków.

Pod kątem dostępności oraz obsługi wypada zdecydowanie lepiej 
niż siostrzana aplikacja na system iOS. Problemów z obsługą 
jest znacznie mniej. Dodatkowo działa ona wyjątkowo płynnie, 
dynamicznie reagując na działania użytkownika. Zdecydowana 
poprawa w działaniu oraz obsłudze, porównując poprzednie 
badania.

mObywatel

iOS mObywatel

Aplikacja działa wyjątkowo płynnie i nie przysparza wielu trudności 
w obsłudze osobom korzystającym z czytników ekranu. Jest prosta 
w obsłudze i intuicyjna.

Drobne występujące błedy to brak etykiety tekstowej menu 
głównego, niejednoznaczne etykiety elementów powrotu do ekranu 
startowego aplikacji lub do dodatkowych usług oraz pomocy 
technicznej czy element odsłaniający hasło do aplikacji.

Występują również drobne problemy z lądowaniem fokusa czytnika 
ekranu w sekcji wyboru kraju w zakładce 

”
Polak zagranicą”. To 

jedyne zarejestrowane problemy w aplikacji.

Android mObywatel

Aplikacja pod systemem Android działa wyjątkowo płynnie. 
Posiada również mniej błedów niż jak to ma miejsce w platformie 
iOS. Te które występują są wspólne dla obu systemów. Dotyczy 
to etykiet niektórych elementów, tj. m.in. podczas logowania (lub 
rejestracji) elementy do uwidocznienia hasła). Podobne drobne 
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problemy występują równeż w dalszej części aplikacji, jednak jest 
ich zdecydowanie niewiele.

Występują również drobne problemy podczas ładowania nowych 
widoków – brak anonsowanego komunikatu, że dana treść została 
już wczytana. Nie ma jednak to wielkiego znaczenia, ponieważ 
fokus 

”
ląduje” poprawnie na pierwszym dostępnym elemencie 

(przycisk powrotu) i dzięki dużej płynności od razu można 
nawigować po zasobach.

Pod kątem osób niewidomych korzystających z czytnika 
ekranowego aplikacja pod systemem Android wypada 
zdecydowanie lepiej, niż na urządzeniach z systemem iOS.

Sam proces rejestracji jest, mimo skomplikowanego 
wieloetapowego procesu, możliwy do przejścia nawet dla 
użytkownika korzystającego z czytnika ekranu.

Warszawa 19115

iOS Warszawa 19115

W aplikacji występuję wiele problemów z dostępnością. Czytnik 
ekranu VoiceOver nie jest w stanie przetwarzać wielu elementów 
– wchodzi z nimi w interakcję sygnalizując to dźwiękiem, ale 
nie przekazuję żadnych informacji o danym elemencie, co 
sprawia że osoba niewidoma nie jest w stanie określić na jakim 
obecnie znajduję się elemencie. Występują również elementy bez 
jakiegokolwiek opisu m.in. przyciski (np. w sekcji 

”
indeks powietrza”, 

”
przycisk powrotu etc.).

Problem dotyczy również elementów z jakimi czytnik może wejść 
w interakcję – nie są one możliwe do rozpoznania przez czytnik, 
co sprawia, że osoba niewidoma tak naprawdę nie wie co może 
aktywować.
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Odnotowano również problemy z odpowiednim lądowaniem 
fokusa czytnika po wczytaniu nowych treści, co sprawia, że 
należy 

”
szukać” miejsca w jakim się obecnie znajduje użytkownik 

(lądowanie w różńych częściach danego widoku). Podczas 
korzystania z aplikacji występowały problemy z blokadą 
czytnika przy ładowaniu nowych widoków (np. sekcja budżetu 
obywatelskiego).

Występują również problemy z logicznym odczytem, tzn. 
anonsowane treści są niezrozumiałe dla użytkownika aplikacji 
asystującej (różnice w prezentacji danych a w anosowanych 
komunikatach). Obsługa jest mało intuicyjna i często wprowadza 
w zakłopotanie.

Android Warszawa 19115

Aplikacja działająca na urządzeniu na systemie Android posiada 
wiele podobnych błędów/problemów jakie odnotowano w aplikacji 
działającej w oparciu o platformę iOS.

Niewłaściwe lądowanie fokusa, brak anonsowania obiektów, 
z którymi czytnik wchodzi w interakcję (jedynie sygnał dźwiękowy) 
etc.

Jedyna odnotowana różnica, to brak blokowania się fokusa 
czytnika.

Pod kątem płynności działania czy samej obsługi aplikacji – 
poziom jest podobny.
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prezydent.pl

Strona prezydent.pl w ciągu roku od ostatniego badania przeszła 
pewne modyfikacje, jednak nie na taką skalę, aby uznać ją za 
dostępną.

Struktura nagłówków na stronie głównej, a zwłaszcza na niektórych 
podstronach nie jest poprawna. Elementy graficzne pełniące role 
odnośników w slajdach w prawej kolumnie osadzone są jako tło, 
a ich jedyną alternatywą są takie same teksty typu: 

”
Link otwiera 

się w nowej karcie przeglądarki”. I tak 9 razy.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na 
grupowanie odnośników nie są optymalnie wykorzystane. Linki oraz 
przyciski przesuwające slajdy nie są jednoznaczne, ponieważ same 
cyfry 

”
1”, 

”
2”, 

”
3” itp. nic nie mówią. 
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Nie zmieniła się wersja kontrastowa, która w dalszym ciągu 
odbiega zawartością oraz funkcjonalnością od wersji graficznej. 
Kod HTML zawiera błędy.

premier.gov.pl

Podobnie jak w zeszłym roku serwis nie uległ znaczącym zmianom 
zwiększającym jego dostępność.

W dalszym ciągu w sekcji 
”
multimedia” znajdują się odnośniki, 

w których aż 4 krotnie zostały powielone ich treści. W formularzu 
rejestracji w dziale 

”
Dla mediów” nie wszystkie pola posiadają 

etykiety opisujące przeznaczenie pola. W filtrze działu 
”
Multimedia”, 

zostały użyte atrybuty ARIA lecz również nie opisują przeznaczenia 
pola wyboru.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie 
grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
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Niektóre elementy serwisu nie spełniają minimalnych wymagań 
kontrastu. Na podstronach znajdują się kontrolki do powiększania 
tekstu, ale niestety w wielu wypadkach nie działają lub nie 
powiększają wszystkich treści. Kod HTML zawiera błędy.

sejm.gov.pl

Strona Sejmu RP od kilku lat nie uległa znaczącym zmianom. 
Zdjęcie na stronie głównej posiada opis alternatywny 
nieadekwatny do zawartości, a na podstronie 

”
O Sejmie” wykresy 

i infografiki nie posiadają tekstowych alternatyw.

Autorzy i redakcja serwisu muszą zadbać na podstronach 
o poprawną strukturę nagłówków oraz wykorzystanie list do 
grupowania odnośników.

W dalszym ciągu brakuje jednoznacznych tytułów stron, które 
oprócz nazwy podstrony informowałyby użytkownika o nazwie 
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serwisu. Jest to szczególnie istotne dla osób korzystających 
z czytników ekranu, ponieważ tytuł jest pierwszą odczytaną 
informacją, która pozwala na identyfikację podstrony.

Pomimo zapewnienia autorskiej wersji kontrastowej nadal można 
natrafić na elementy, które nie spełniają minimalnych wymagań 
kontrastu jak np. wyszukiwarka, ikona Instagrama i niektórych 
treści na podstronach.

W dalszym ciągu nie działa skip link prowadzący do stopki. Kod 
HTML jest wolny od błędów.

senat.gov.pl

Strona internetowa Senatu RP została zaktualizowana od czasu 
ostatniego badania.

Kilka elementów wymaga jeszcze dopracowania. Struktura 
i hierarchia nagłówków na niektórych podstronach jak np. 

”
Senat 
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dla Polonii” czy 
”
Bezpieczeństwo” nie jest poprawna. Komponent 

wyszukiwarki nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu.

W aktualnościach w dziale 
”
Legislacja” znajduje się formularz 

filtrowania artykułów, w którym nie ma możliwości wpisania 
daty wykorzystując tylko klawiaturę. Ponadto zmiana wartości 
jakiegokolwiek elementu z rozwijanych list powoduje automatyczne 
przeładowanie strony.

Na stronie głównej nie działa skip link 
”
Przejdź do treści”. Treści 

linków w postaci 
”
czytaj więcej” i przycisków 

”
1”, 

”
2”, 

”
3”, itd. 

w slajderze na stronie głównej nic nie mówią. W stopce znajduje 
się grafika z orłem z tekstem alternatywnym 

”
 ”. W niektórych 

aktualnościach zdjęcia nie posiadają treści alternatywnych. Kod 
HTML posiada błędy.

sn.pl
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Strona Sądu Najwyższego nie uległa znaczącym zmianom od 
ostatniego badania. Niektóre elementy wymagają poprawy jak 
np. opis alternatywny dla grafiki informującej o rozwiązaniach 
organizacyjnych w związku z wirusem.

Przy znacznych powiększeniach tekstu przez wbudowane 
funkcjonalności przeglądarek oraz w wersji mobilnej, osoby 
korzystające z klawiatur i czytników ekranu nie będą w stanie 
dotrzeć do głównego menu z powodu użycia grafiki do rozwinięcia 
menu ze zdarzeniem uzależnionym tylko od myszki lub dotknięcia 
ekranu. Kod HTML posiada błędy.

trybunal.gov.pl

W serwisie Trybunału Konstytucyjnego od kilku lat nie zmienia się 
nic, co mogłoby zwiększyć jego dostępność. Grafiki znajdujące się 
w galeriach posiadają puste treści alternatywne. Nie wszystkie pola 
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formularzy mają poprawnie powiązane z nimi etykiety tekstowe. 
Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy, które są zalecanym sposobem na grupowanie linków 
nie są optymalnie wykorzystane. Niektóre odnośniki zawierają 
niejednoznaczne informacje lub są puste.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu 
słabo widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych 
oraz nielogicznej kolejności w nawigacji. Kontrast elementów takich 
jak np. wyszukiwarka czy czerwone treści na szarym tle na stronie 
głównej nie jest wystarczający. Kod HTML posiada błędy.

gov.pl i ministerstwa

Portal gov.pl łączy w sobie m.in. strony wszystkich ministerstw 
i od ostatniego badania uległ znacznym modyfikacjom. Zarówno 
w samym głównym portalu gov.pl jak i w podlegających mu 
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serwisach internetowych ministerstw znajdują się mniejsze lub 
większe problemy.

W całym portalu należy ujednolicić strukturę i hierarchię 
nagłówków, zadbać o grupowanie linków za pomocą list jak np. dla 
plików do pobrania oraz zdjęć w galeriach. Należy również zadbać 
o widoczność fokusa na wszystkich aktywnych elementach oraz 
o poprawność kodu HTML.

Niektóre rozwiązania nie są do końca zrozumiałe jak np. przycisk 
rozwijający menu główne, który posiada opis 

”
Hamburgermenu 

GOV.” Czy przeciętny użytkownik korzystający z czytnika ekranu 
będzie wiedział co oznacza i do czego służy 

”
hamburgermenu”?

Na podstronie z wyszukiwarką pole tekstowe do wpisania 
szukanego hasła anonsowane jest jako lista rozwijana i zamiast 
jednoznacznej etykiety do czego służy, zawiera informację 
co użytkownik znajdzie za tym polem 

”
Naciśnij tabulator a za 

przyciskiem wyszukaj znajdziesz dodatkowe opcje wyszukiwarki.” 
Czyli co użytkownik ma w tym polu wpisać? Za polem znajdują się 
opcje wyszukiwania. Po rozwinięciu, opcje pomimo zaznaczenia, 
anonsowane są przez czytniki ekranu jako niezaznaczone, a sama 
akcja zaznaczenia/odznaczenia nie jest anonsowana. 

Ponadto w poszczególnych serwisach ministerstw linki górnego 
menu posiadają atrybuty ARIA informujące osoby korzystające 
np. z czytników ekranu, że posiadają rozwijane elementy oraz, że 
aktualnie są zwinięte. Taka funkcjonalność pojawia się jedynie 
w wersjach mobilnych, ale w wersji desktop, czyli dla większych 
ekranów niestety elementy nie są rozwijane. Taka konstrukcja 
wprowadza użytkowników korzystających z czytników ekranu 
w błąd, ponieważ oczekują konkretnego zachowania odnośnika. 
Zatem w większych rozdzielczościach tych atrybutów nie powinno 
być. Są to typowe przykłady źle użytych atrybutów ARIA.
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Na poszczególnych stronach ministerstw zespoły redaktorskie 
muszą jeszcze zadbać o tworzenie jasnych i klarownych 
odnośników oraz poprawne opisy alternatywne. Na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiają się takie opisy zdjęć jak 
np.: 

”
Wojna1”, 

”
rada2”, 

”
powstancy11”, 

”
pw6”, 

”
konfa”, 

”
nz6_1907”, 

”
zz”, 

”
kontrola5”, 

”
wojcik6”. Podobnie sytuacja wygląda na stronie 

Ministerstwa Środowiska z opisami do zdjęć w postaci: 
”
pszczoly2”, 

”
ngo”, 

”
nl”, 

”
odzn3”, 

”
bANK”, 

”
bbp” oraz na stronie Ministerstwa Obrony 

Narodowej np.: 
”
WK5_5901_Slider_1280, _DRY4270_slider”.

Na tym etapie przebudowy serwisu gov.pl oraz wymagań 
wynikających z 

”
Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)” takie błędy są niedopuszczalne.

duw.pl
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Odpowiedniki tekstowe obrazków w sekcji 
”
Aktualności” nie 

odpowiadają temu, co się na nich znajduje. Odpowiedniki tekstowe 
obrazków zamieszczonych jako galerie zdjęć do aktualności 
nie zawsze odpowiadają temu, co się znajduje na nich lub są 
powtórzone, np. na stronie 

”
Spotkanie Dolnośląskie Partnerstwo ds. 

Wody”.

Formularz 
”
Ankieta badania zadowolenia klienta” nie ma poprawnie 

powiązanych z polami formularza etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków jest zbyt uboga, jak na tak duży serwis. Na 
niektórych stronach, np. 

”
Kontakt” występują nagłówki o tej samej 

treści umieszczone jeden za drugim, a w treści redakcyjnej nie 
odnajdziemy żadnego nagłówka.

Banery zamieszczone w kolumnie nie zostały osadzone za pomocą 
listy elementów, a jest to grupa linków. Podobną grupę linków 
również niepoprawnie osadzoną można odnaleźć np. na stronie 

”
Programy”.

Wersja tekstowa/kontrastowa nie zawiera wielu elementów 
wersji podstawowej. Po jej włączeniu można natrafić na elementy 
niespełniające wymogów kontrastu, np. na stronie 

”
Sprawy 

regulacji majątkowych kościołów i związków wyznaniowych”.

Na stronie 
”
Jednostki pomocy społecznej” można odnaleźć wiele 

linków o tej samej treści 
”
Więcej”, które kierują do różnych zasobów.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu 
zastosowania domyślnego fokusa przeglądarki, co w przypadku 
przeglądarki Firefox nie pozwala na dokładne zlokalizowanie 
elementu, który go otrzymuje. Na stronie 

”
Mapa serwisu” ukryte 

pozycje są możliwe do obsługi za pomocą klawiatury.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy m. in. wersję tekstową, 
która ma pełnić rolę wersji strony o wysokim kontraście, jednak 
jej zawartość nie jest zgodna z zawartością podstawową, 
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a powiększenie czcionki zostało ograniczone jedynie do części 
z treścią strony. 

Strona ma błędy HTML.

gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski

Teksty alternatywne zdjęć nie zawsze odpowiadają temu, co się 
na nich znajduje, np. na stronie 

”
Podsumowanie programu Czyste 

powietrze”.

Struktura nagłówków jest zbyt uboga jak na tak duży serwis, co np. 
widać na stronie 

”
Ogłoszenia”.

W sekcjach redakcyjnych serwisu wykorzystanie list elementów 
jest ubogie, np. na stronie 

”
Paszporty”. Miniaturki zdjęć w galeriach 

będące grupami linków nie zostały poprawnie osadzone wewnątrz 
list elementów.



Raport Dostępności 2020 41

Cechy badanych stron

Te same treści tekstów alternatywnych obrazków służących 
do włączenia powiększenia zdjęć w galeriach nie pozwalają na 
przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków. Sytuację tę 
można zauważyć np. na stronie 

”
Zmiana na stanowisku Dyrektora 

Generalnego”. Linki na stronie 
”
Aktualności” są całymi paragrafami 

tekstów.

Podczas obsługi za pomocą klawiatury drugi element otrzymujący 
fokus w sekcji 

”
Ostrzeżenia” nie jest widoczny, przesuwa się poza 

kontener.

Na stronie 
”
Paszporty” można natrafić na teksty niespełniające 

wymogów kontrastu. Strona nie posiada żadnych dodatkowych 
ułatwień. Strona nie jest pozbawiona błędów HTML.

lublin.uw.gov.pl
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Banery graficzne będące linkami 
”
Zasady obsługi klienta”, 

”
Informacje dotyczące koronawirusa” nie mają tekstów 
alternatywnych. Odpowiedniki tekstowe obrazków zamieszczonych 
w galeriach zdjęć np. 

”
Otwarto strzelnicę w gminie Biszcza. 

Ma służyć do ćwiczeń dla służb mundurowych” mają te same 
teksty alternatywne. Powyższe fakty również powodują obniżenie 
punktacji w kategorii Sens linków.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna. 
Brakuje również nagłówka poziomu 1. Brak nagłówka poziomu 1 
można zaobserwować również na podstronach serwisu. Treści 
wprowadzane przez redaktorów są również ubogie w nagłówki.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co można 
zaobserwować dla linków w nagłówku strony jak i na stronach 
prowadzonych przez redaktorów serwisu np. 

”
Współpraca 

z mediami”.

Po przełączeniu serwisu w autorskie wersje kontrastowe można 
natrafić na elementy niespełniające wymogów kontrastu, np. na 
stronie 

”
Sprawy do załatwienia”. Na tej samej stronie linki graficzne 

mają powtórzone treści w opcjonalnych atrybutach, co powoduje 

”
efekt jąkania”.

Wśród dodatkowych ułatwień są dwie wersje kontrastowe oraz 
możliwość powiększenia czcionki, jednak to ostatnie rozwiązanie 
w większości przypadków nie działa.

Strona ma dużo błędów HTML.
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lubuskie.uw.gov.pl

Obrazek będący linkiem do map Google nie ma tekstu 
alternatywnego. Obrazki będące linkami w galeriach zdjęć np. 

”
Ślubowanie nowych funkcjonariuszy policji” mają puste teksty 
alternatywne. Powiększenia zdjęć na stronie 

”
Galeria zdjęć” nie 

mają tekstów alternatywnych.

W wynikach wyszukiwania etykiety pól mają treść przedstawioną 
w opcjonalnych atrybutach znaczników. Struktura nagłówków 
na stronie głównej jest poprawna, jednak na wielu podstronach 
serwisu natrafiono na więcej niż jeden nagłówek poziomu 1, np. na 
stronie 

”
Spotkanie z Europoseł Elżbietą Rafalską”.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne dla menu 
umieszczonego w kolumnie na podstronach serwisu. Po 
przełączeniu serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu, można 
natrafić na elementy niespełniające minimalnych wymagań, np. 



Raport Dostępności 2020 44

Cechy badanych stron

na stronie 
”
Projekty”. Umieszczenie wersji kontrastowej w osobnej 

subdomenie również jest nieprawidłowe, co można zauważyć 
na stronie 

”
Poradnik klienta LUW”: po aktywowaniu linku 

”
Zasady 

obsługi klientów w sprawach paszportów i cudzoziemców” 
użytkownik jest przenoszony na podstawową wersję graficzną.

Wiele linków w serwisie, np. umieszczonych w stopce serwisu za 
pomocą obrazków ma powtórzoną treść w opcjonalnym atrybucie, 
co powoduje 

”
efekt jąkania” podczas odsłuchu w programach 

czytających. Serwis został wyposażony w jeden skip link, ale 
umieszczenie go, nie jako pierwszego podczas nawigacji budzi 
zastrzeżenia. Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić 
autorską wersję wysokiego kontrastu, która odbiega zawartością 
od wersji graficznej oraz możliwość powiększania czcionki. Strona 
ma błędy HTML.

lodzkie.eu
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Zawartość popup w formie obrazka nie ma alternatywy tekstowej. 
Niektóre treści alternatywne obrazków są niepoprawne, np.: 

”
niepo”, 

”
Prezydent (dolny baner)” etc. Miniaturki zdjęć w galeriach, np. 

”
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów” mają puste 
treści alternatywne.

Etykieta pola formularza wyszukiwarki została niepoprawnie ukryta 
z wizualnego przekazu. Pola formularza kontaktowego oraz zapisu 
do newsletter’a nie mają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków jest zbyt uboga jak na tak duży serwis. 
Hierarchia nie została zachowana. Na podstronach serwisu główny 
nagłówek poziomu 1 ma zawsze tą samą treść.

Pozycje menu głównego nie zostały osadzone wewnątrz list 
elementów. Tytuł strony dla aktualności został niepoprawnie 
ustawiony i brzmi zawsze 

”
Aktualności”.

Linki o treściach 
”
więcej” nie pozwalają na przyznanie pełni 

punktacji w kategorii Sens linków. Obsługa serwisu za pomocą 
klawiatury jest niemożliwa, gdyż menu główne zostało zapewnione 
poprzez niesemantyczne znaczniki HTML, dodatkowo w niektórych 
przypadkach nie widać aktualnie zaznaczonego elementu, np. 
w stopce serwisu.

Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie 
powtarzających się sekcji.

Wśród dodatkowych ułatwień można wyodrębnić autorską 
wersję kontrastową i możliwość powiększenia czcionki jedynie dla 
niektórych treści. Należy jednak zauważyć, że wybrany rozmiar 
czcionki nie jest zapamiętywany podczas nawigacji. Strona ma 
nieliczne błędy HTML.
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malopolska.uw.gov.pl

Powiększenia zdjęć nie mają tekstów alternatywnych. Miniaturki 
zdjęć w galeriach np. 

”
Ruszył punkt wymazowy w Nowym Sączu” 

mają te same teksty alternatywne.

Pole do wyszukiwania usług nie posiada etykiety tekstowej. Na 
zbadanych stronach serwisu nie znaleziono żadnego nagłówka. 
Listy elementów zostały wykorzystane nieoptymalnie, np. 
w przypadku pozycji menu głównego, czy też osadzenia miniaturek 
zdjęć w galeriach.

Po włączeniu autorskiej wersji kontrastowej można natrafić na 
teksty niespełniające wymogów kontrastu, np. dla pierwszego 
menu lub w przypadku informacji o ciasteczkach i polityce 
prywatności.

Tytuł stron serwisu nie zawsze jest jednoznaczny, np.: 
”
_procedury” 

czy też 
”
Serwis prasowy” po wybraniu konkretnej aktualności.
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Linki do udostępniania aktualności na portale społecznościowe 
mają puste treści, a linki do powiększeń miniaturek zdjęć mają 
tą samą treść. Obsługa za pomocą klawiatury jest możliwa, 
jednak sporym utrudnieniem jest możliwość nawigacji po 
linkach umieszczonych pod każdą miniaturką zdjęcia w pozycji 
aktualności, które są niewidoczne na ekranie.

Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie 
powtarzających się sekcji podczas nawigacji po serwisie za 
pomocą klawiatury.

Wśród dodatkowych ułatwień jest możliwość powiększania czcionki 
oraz autorska wersja kontrastowa, która jednak błędnie działa 
w przypadku menu poziomego. Strona ma niewielkie uchybienia 
kodu HTML.

gov.pl/web/uw-mazowiecki
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Powtórzone treści tekstów alternatywnych np. na stronie 

”
Odsłonięto pomnik kpt. Stanisława Jankowskiego ps. Agaton” nie 
pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Odpowiedniki 
tekstowe oraz Sens linków.

Na stronie 
”
Aktualności” linki kierujące do pozycji aktualności są 

całymi paragrafami tekstu.

Wykorzystanie list elementów w części redakcyjnej nie zawsze 
jest poprawne, co widać na stronie 

”
Wydział Infrastruktury” oraz 

w przypadku osadzenia miniaturek zdjęć w galeriach. Strona nie 
posiada żadnych dodatkowych ułatwień. Strona ma błędyHTML.

opole.uw.gov.pl

Obrazki dekoracyjne będące częściami linków w sekcji 

”
Aktualności” mają uzupełnione treści alternatywne. Teksty 
alternatywne obrazków umieszczonych w galeriach są takie same, 
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co można zaobserwować np. na stronie 
”
Opole: Wojewódzkie 

i miejskie obchody święta policji”.

Przycisk rozpoczęcia wyszukiwania nie ma etykiety. Pola formularza 
kontaktowego nie posiadają poprawnie powiązanych z nimi etykiet 
tekstowych.

Użycie nagłówków jako poszczególnych pozycji menu głównego 
jest niepoprawne. Na wielu stronach serwisu znajduje się wiele 
nagłówków poziomu 1, a hierarchia pozostałych nie została 
poprawnie zachowana.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne w treściach 
wprowadzanych przez redaktorów serwisu, co widać na przykładzie 
strony 

”
Maluch 2021 – konkurs”. Autorska wersja kontrastowa 

posiada liczne błędy.

Tytuły wielu stron, np. po wybraniu głównych pozycji w menu 
są tożsame z tytułem serwisu. Wiele linków ma powtórzoną 
treść w opcjonalnym atrybucie, co powoduje wielokrotne ich 
przetwarzanie przez programy czytające, tzw. 

”
efekt jąkania”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa, gdyż nie 
widać zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie 
powtarzających się sekcji podczas nawigacji za pomocą 
klawiatury.

Wśród dodatkowych ułatwień jest wersja o podniesionym 
kontraście, która nie działa poprawnie i dodatkowo możliwość 
powiększania treści artykułów, gdzie wybrany rozmiar nie jest 
zapamiętywany podczas nawigacji w serwisie. Strona posiada 
niewielkie uchybienia pod kątem poprawności kodu HTML.
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rzeszow.uw.gov.pl

Miniaturki zdjęć w galeriach mają puste teksty alternatywne, 
co można zaobserwować np. na stronie 

”
Inauguracja budowy 

Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz”. Niektóre banery 
graficzne zamieszczone w kolumnie nie posiadają odpowiednich 
tekstów alternatywnych. Powoduje to również obniżenie punktacji 
w kategorii Sens linków.

Banery graficzne będące linkami umieszczone w kolumnie nie 
zostały osadzone wewnątrz listy elementów. W galeriach zdjęć 
znajduje się wiele niepotrzebnych list definicji.

Hierarchia nagłówków w sekcjach 
”
Aktualności” i 

”
Komunikaty” 

nie została zachowana. Treść nagłówka poziomu 1 nie zmienia 
się podczas nawigacji po serwisie. Można natrafić na teksty 
niespełniające wymogów kontrastu, np. niebieskie adresy e-mail 
umieszczone na szarych tłach na stronie 

”
Zespół prasowy”.
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Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak 
widoczny fokus w przeglądarce Firefox nie spełnia wymogów 
kontrastu lub jest słabo widoczny dla blokowych elementów 
graficznych.

Serwisu nie wyposażono w skip linki. Wśród dodatkowych ułatwień 
znajduje się niedziałająca autorska wersja kontrastowa. Strona 
posiada niewielkie uchybienia pod kątem poprawności kodu HTML.

bialystok.uw.gov.pl

Teksty alternatywne miniaturek zamieszczonych w galeriach 
zdjęć są takie same, np. na stronie 

”
Nowy Komendant Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku”.

Wykorzystanie nagłówków oraz list elementów przez redaktorów 
serwisu jest niepoprawne na wielu stronach, co widać np. na 
stronie 

”
Cudzoziemcy, zezwolenia na pracę, zaproszenia”.
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Te same treści tekstów alternatywnych obrazków służących 
do włączenia powiększenia zdjęć w galeriach nie pozwalają na 
przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków. Linki na stronie 

”
Aktualności” są całymi paragrafami tekstów.

Na stronie 
”
Paszporty”, 

”
Cudzoziemcy, zezwolenia na pracę, 

zaproszenia” można natrafić na szereg tekstów nieposiadających 
wymogów kontrastu.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć jedynie informacje 
o urzędzie w języku migowym. Strona nie jest pozbawiona błędów 
HTML.

gdansk.uw.gov.pl

Teksty alternatywne obrazków umieszczonych w animowanym 
slajderze nie odpowiadają zawartości graficznej. Elementy aktywne 
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na stronie 
”
Aktywna mapa województwa pomorskiego” nie mają 

odpowiedników tekstowych.

Pole do wpisania wyszukiwanej frazy nie posiada etykiety 
tekstowej. W ankiecie dla klienta UW znajdują się etykiety tekstowe 
nie powiązane z żadnym polem formularza. Pole do wyszukiwania 
na stronie 

”
Druki do pobrania” nie posiada etykiety tekstowej.

Na stronie głównej brakuje nagłówka poziomu 1. Na innych 
stronach np. 

”
Informacje ogólne” hierarchia nagłówków nie została 

zachowana.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne dla listy 
aktualności. Na innych stronach, np. 

”
Obywatelstwo” grupy linków 

zostały osadzone wewnątrz tabel zamiast wewnątrz list.

Pomimo włączenia autorskiej wersji kontrastowej nadal można 
natrafić na elementy i treści niespełniające minimalnych 
wymagań, np. na stronie 

”
Aktywna mapa województwa 

pomorskiego” czy też w podpisach pod zdjęciami np. na stronie 

”
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski”.

Można natrafić na linki o nieprawidłowych treściach 
”
Czytaj 

więcej”. Przyciski do przewijania miesięcy w kalendarzu oraz do 
przełączania slajdów w animowanym slajderze nie mają żadnych 
treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa, ponieważ 
nie widać elementu otrzymującego fokus.

Strona nie została wyposażona w skip linki pozwalające na 
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za 
pomocą klawiatury.

Wśród dodatkowych ułatwień jest autorska wersja kontrastowa 
oraz możliwości powiększenia czcionki. Strona ma błędyHTML.
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katowice.uw.gov.pl

Na stronie 
”
Aktualności” obrazki znajdują się obok pozycji 

aktualności w swoich odpowiednikach tekstowych mają zawarte 
cele linków, a nie opisują tego, co rzeczywiście znajduje się na 
obrazkach. Odpowiedniki tekstowe miniaturek zdjęć umieszczonych 
w galerii np. na stronie 

”
Kolejny odcinek drogi ekspresowej S1 

w realizacji” mają te same treści.

Na niektórych stronach można odnaleźć więcej niż jeden nagłówek 
poziomu 1, np. na stronie 

”
Kontakt”. Dodatkowo na tej stronie 

hierarchia nagłówków została zaburzona przez redaktorów serwisu.

Grupy linków w punktach startowych usług nie zostały osadzone 
wewnątrz list elementów. Przewijające się banery umieszczone 
w kolumnie zostały osadzone w niepoprawnych strukturach 
elementów list. Grupy linków na innych stronach, np. 

”
Paszporty” nie 

zostały osadzone wewnątrz list.
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Pomimo zapewnienia autorskiej wersji kontrastowej można nadal 
natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu, co widać np. 
w przypadku linków na stronie 

”
Akty prawne i dokumenty wydane 

w związku z COVID-19” lub tabeli na stronie 
”
Program MALUCH + 

2018”.

Tytuł strony 
”
Kwarantanna” jest niepoprawny, podobnie jak 

na stronie 
”
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu 

obywatela UE”. Na stronie 
”
Aktualności” natrafiono na linki 

o nieprawidłowych treściach 
”
Więcej”. Na stronie 

”
Biuro 

Obsługi Klienta” linki umieszczone w menu kolumnowym mają 
powtórzone treści w opcjonalnym atrybucie. Wśród dodatkowych 
ułatwień można odnaleźć możliwość włączenia autorskiej wersji 
kontrastowej oraz możliwość powiększenia czcionki. Strona ma 
błędy HTML.

kielce.uw.gov.pl
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Odpowiedniki tekstowe zdjęć zamieszczonych w sekcji 
”
Aktualności” 

nie odpowiadają temu, co znajduje się na zdjęciach. W galeriach 
zdjęć odpowiedniki tekstowe są puste, co widać w przypadku 
aktualności np. 

”
W rocznicę powstania”, 

”
Dla bezpieczeństwa 

i wygody”. Zapisanie się do newsletter’a wymaga wpisania ciągu 
znaków z zabezpieczenia typu CAPTCHA.

Struktura nagłówków jest zbyt uboga jak na tak duży serwis. Na 
niektórych stronach serwisu, np. 

”
Polityka społeczna”, 

”
Do pobrania” 

można natrafić na serię pustych nagłówków występujących po 
sobie.

Strona posiada autorską wersję kontrastową, jednak jej zawartość 
nie odpowiada wersji graficznej. Dodatkowo można natrafić na 
treści niespełniające wymagań kontrastu, co można zauważyć na 
stronie 

”
Wydawanie dokumentów paszportowych”.

Sens linków jest nieprawidłowy na stronie 
”
Aktualności”, gdzie linki 

do poszczególnych pozycji są całymi paragrafami tekstu. 

Obsługa za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak w przypadku 
przeglądarki Firefox widoczność zaznaczenia ograniczona do 
domyślnego zaznaczenia przeglądarki jest niewystarczająca dla 
wielu elementów, np. w nagłówku strony.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć autorską wersję 
o odwróconym kontraście, która nie jest tożsama treściami 
z wersją graficzną. Na podstronach serwisu odnajdziemy 
możliwość powiększenia czcionki, jednak wybrana wartość nie 
jest zapamiętywana podczas nawigacji. Na niektórych stronach, 
np. 

”
Wyniki wyszukiwania” powiększanie czcionki nie działa. Strona 

posiada 1 błąd HTML.
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gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski

Odpowiedniki tekstowe obrazków nie odpowiadają temu, co się 
na nich znajduje, co widać np. na stronie 

”
Podpisanie umowy 

dotyczącej utworzenia Centrum Usług Społecznych”, gdzie dla 
wszystkich obrazków brzmią jednakowo.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne na stronach 
zawierających komponent galerii zdjęć oraz na stronach 
tworzonych przez redaktorów serwisu, np. na stronie 

”
Program 

Opieka 75+ w roku 2020”.

Czerwone treści na stronie 
”
Kontakt z urzędem” nie spełniają 

wymogów kontrastu. Na stronie 
”
Aktualności” linki kierujące do 

pozycji aktualności są całymi paragrafami tekstu.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć filmy w języku 
migowym. Strona nie jest pozbawiona błędów HTML.
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poznan.uw.gov.pl

Odpowiedniki tekstowe dla miniaturek w galeriach zdjęć, np. na 
stronie 

”
Święto Policji” są puste. 

Hierarchia nagłówków na podstronach serwisu nie została 
zachowana. Na stronach tworzonych przez redaktorów jest zbyt 
uboga, co widać np. na stronie 

”
Inne jednostki”.

Puste linki graficzne w animowanym slajderze nie pozwalają na 
przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków. 

Wśród dodatkowych ułatwień znajdują się jedynie skromne 
informacje w Polskim Języku Migowym

Strona ma błędy HTML.
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szczecin.uw.gov.pl

Obrazek będący linkiem do kamery online nie posiada 
odpowiednika tekstowego. Obrazki będące częściami linków 
do punktów startowych mają niepotrzebnie uzupełnione teksty 
alternatywne zaczynające się od słowa: 

”
ikona…”. W przypadku 

niektórych aktualności obrazki przenoszące znaczenie nie mają 
tekstów alternatywnych, co widać np. na stronie 

”
Droga w Resku 

wyremontowana w ramach FDS”.

Struktura nagłówków na stronie głównej została ograniczona do 
jednego nagłówka poziomu 1 dla aktualnie widocznego slajdu. Na 
wielu podstronach serwisu znajdują się puste nagłówki lub zostały 
ograniczone jedynie do jednego nagłówka poziomu 1.

Punkty startowe na stronie głównej będące grupą linków nie 
zostały osadzone wewnątrz listy elementów. Podobną sytuację 
można zaobserwować na innych stronach serwisu, np. 

”
Dla 
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samorządów”. Dodatkowo na tej stronie linki, które powinny być 
osadzone wewnątrz listy elementów zostały umieszczone wewnątrz 
tabeli.

Pomimo przełączenia serwisu w autorski tryb kontrastowy nadal 
można natrafić na treści niespełniające wymagań kontrastu, 
np. na stronie 

”
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych 

i regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych”, czy też 
ostatni człon ścieżki okruszków.

Linki do punktów startowych mają powtórzone treści 
w opcjonalnych atrybutach, co powoduje tzw. 

”
efekt jąkania” 

podczas ich przetwarzania przez programy czytające.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak 
zastosowanie domyślnego oznaczenia danej przeglądarki (np. 
Firefox) jest w niektórych przypadkach niewystarczające.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy szereg filmów w języku 
migowym oraz autorską wersję kontrastową. 

Autorzy strony nie wyposażyli jej w skip linki pozwalające na 
pominięcie powtarzających się sekcji strony podczas nawigacji po 
serwisie za pomocą klawiatury.

Strona ma błędy HTML.
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gdansk.pl

Obrazki będące częściami linków mają uzupełnione treści 
alternatywne dublujące treść linków. Teksty alternatywne obrazków 
nie zawsze odpowiadają temu, co się na nich znajduje, co można 
zaobserwować np. na stronie 

”
Znamy laureatów Gdańsk Press 

Photo 2020. Zobacz nagrodzone zdjęcia”.

Pole wyszukiwarki na stronie 
”
Procedury Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku” nie ma etykiety tekstowej.

Na stronie głównej, na której zamieszczono dużą ilość informacji, 
znajduje się jedynie jeden nagłówek poziomu 1, co nie pozwala na 
przyznanie punktacji w kategorii nagłówki.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co można 
zauważyć w sekcjach prezentujących aktualności i wydarzenia 
(w formie obrazu i treści linków), jak i również w sekcji 
prezentującej wydarzenia kulturalne. Pozycje menu 

”
Serwisy 
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tematycznie” również nie zostały poprawnie osadzone wewnątrz 
listy elementów.

Na stronie 
”
Nieruchomości - oferty inwestycyjne” można natrafić 

na zielone teksty niespełniające wymogów kontrastu.

Tytuł stron nie zawsze poprawnie zmienia się podczas nawigacji, 
np. dla strony 

”
Działania przeciw koronawirusowi w Gdańsku”, 

”
2020 

Rok Lecha Bądkowskiego” brzmi 
”
Gdańsk - oficjalny portal miasta”.

Zdublowane treści linków w postaci tekstu i tekstu alternatywnego 
obrazka aktualności nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji 
w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, 
gdyż nie widać elementu otrzymującego fokus podczas nawigacji 
po aktywnych elementach za pomocą klawisza TAB.

Strona nie została wyposażona w skip linki pozwalające na 
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za 
pomocą klawiatury.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy wiele filmów w języku 
migowym oraz możliwość powiększania czcionki głównej treści. Ta 
ostatnia możliwość nie działa poprawnie dla wszystkich artykułów, 
co widać np. w sekcji strony 

”
Procedury urzędowe”. Strona ma 

liczne błędy HTML.
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krakow.pl

Na stronach 
”
Kraków w obiektywie” można natrafić na niepoprawne 

teksty alternatywne obrazków typu: 
”
bs_200731_8272.jpg-

Fontanna,prof.Zin,Park Jerzmanowskich”, 
”
jg1_200802_krpl_

dji_0687-hdr.jpg-Dron,Widok,Wawel,Wisła” etc. Na stronie 
wyszukiwania zaawansowanego można natrafić na pustą etykietę 
tekstową niepowiązaną z żadnym polem formularza. Niektóre pola 
formularza 

”
Dodawanie oferty pracy” nie mają etykiet tekstowych. 

Na stronie głównej brakuje nagłówka poziomu 1. Na wielu stronach 
np. 

”
Budżet obywatelski: sprawdź wyniki oceny wniosków!” 

hierarchia nagłówków została zaburzona.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane w sekcji 

”
Aktualności”, która jest zestawem wielu linków. Główne pozycje 
rozwijanego menu umieszczonego w kolumnie na podstronach 
serwisu nie zostały osadzone wewnątrz listy elementów.
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Po włączeniu autorskiej wersji kontrastowej i użyciu wyszukiwarki 
serwis zmienia się na wersję graficzną niezgodną ze stroną główną, 
na której można odnaleźć elementy niespełniające wymogów 
kontrastu.

Wiele linków, np. pozycje menu głównego, linki do aktualności 
mają powtórzone treści w opcjonalnych atrybutach powodując 
tzw. 

”
efekt jąkania” podczas przetwarzania przez programy 

czytające. Wykorzystano jedynie domyślny sposób pokazywania 
elementów otrzymujących fokus. Strona nie posiada skip linków 
pozwalających na pominięcie powtarzających się sekcji podczas 
nawigacji za pomocą klawiatury. Wśród dodatkowych ułatwień 
odnajdziemy autorską wersję kontrastową oraz możliwość 
powiększenia czcionki. Strona ma błędy HTML.

poznan.pl
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Niektóre treści alternatywne obrazków będących linkami 
umieszczone w stopce są niepoprawne lub puste, np.: 

”
ręka 

z telefonem” czy też link do informacji związanych z koronawirusem. 
W galeriach zdjęć wiele obrazków ma te same odpowiedniki 
tekstowe, np. na stronie 

”
Rusza przebudowa torowisk na 

Wierzbięcicach”.

W formularzu zapisu do newsletter’a znajduje się wiele pól typu 
radio nieposiadających etykiet tekstowych, 

”
Częstotliwość” 

wysyłki dla każdej kategorii nie jest anonsowana przez programy 
czytające. Pole wyszukiwarki na stronie 

”
Zaplanuj wolny czas!” nie 

posiada etykiety tekstowej.

W serwisie można odnaleźć wiele nagłówków o pustej treści. 
Nagłówek poziomu 1 na większości podstron serwisu ma tą samą 
treść.

Wykorzystanie list elementów nie zawsze jest optymalne, co 
można zaobserwować na przykładzie sekcji 

”
Bądź w kontakcie” lub 

”
E-urząd”.

Na stronach prezentujących 
”
Aktualności”, 

”
Wydarzenia” można 

natrafić na linki o nieprawidłowych treściach 
”
czytaj więcej”. 

Po włączeniu niektórych wersji kontrastowych serwisu można 
natrafić na elementy niespełniające wymogów kontrastu.

Obsługa za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak zaznaczenie 
nie zawsze jest dobrze widoczne, szczególnie w przeglądarce 
Firefox. Dużym utrudnieniem jest przejście przez menu główne 
z powodu dużej ilości pozycji.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy wiele wersji 
kontrastowych oraz możliwość powiększenia czcionki dla treści 
artykułów. Kod HTML ma liczne błędy.
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uml.lodz.pl

W galeriach zdjęć, np. na stronie 
”
30 miejskich przedszkoli 

jest remontowanych w czasie wakacji” można natrafić na 
nieprawidłowe odpowiedniki tekstowe zdjęć: 

”
fot. Radosław Jóźwiak 

/ UMŁ”. Etykieta tekstowa pola wyszukiwarki została niepoprawnie 
ukryta z wizualnego przekazu. Na stronie głównej serwisu brakuje 
nagłówka poziomu 1. Podobna sytuacja występuje na innych 
stronach serwisu np. 

”
Kalendarz wydarzeń” lub 

”
Aktualności”. 

Dodatkowo na tych stronach można zauważyć błędy w hierarchii.

Listy elementów nie zostały poprawnie wykorzystane dla grup 
linków w punktach startowych 

”
Dla biznesu”, 

”
Czas wolny”, 

”
Dla 

mieszkańców”.

Pomimo włączenia autorskiej wersji kontrastowej można natrafić 
na elementy niespełniające wymogów kontrastu, np. po przejściu 
na stronę z wynikami wyszukiwania lub na stronie 

”
Obsługa 

mieszkańców w UMŁ”.
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W sekcji 
”
Koronawirus w Łodzi – Serwis specjalny” znajdują się linki 

ze zdublowaną treścią w opcjonalnym atrybucie, co powoduje 
tzw. 

”
efekt jąkania” podczas ich przetwarzania przez programy 

czytające. Linki w postaci obrazków w sekcji 
”
Aktualności” mają 

niepoprawne treści opisujące, co znajduje się na obrazkach, a nie 
dokąd poprowadzą użytkownika po ich aktywowaniu.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie 
zawsze widać zaznaczenie elementu otrzymującego fokus, np. 
w sekcji 

”
Najczęściej wyszukiwane”. Wśród dodatkowych ułatwień 

jest autorska wersja kontrastowa oraz wiele materiałów w języku 
migowym. Strona posiada niewielkie uchybienia pod kątem 
poprawności kodu HTML.

bialystok.pl

Niektóre odpowiedniki tekstowe obrazków mają niepoprawne 
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treści, np.: 
”
200807 Jaśminowa-5.jpg”, 

”
200805 konferencja up 

to date 1.JPG” etc. Podobną sytuację można zaobserwować 
w przypadku miniaturek zdjęć umieszczonych w galerii, np. na 
stronie 

”
Budowa Jaśminowej”.

Pole wyszukiwarki nie ma etykiety tekstowej. W książce telefonicznej 
etykieta została zapewniona w opcjonalnym atrybucie, niestety 
z angielską treścią.

Na stronie głównej serwisu znajduje się jedynie jeden nagłówek. 
Na podstronach serwisu hierarchia nie została zachowana. Grupy 
linków, np. na stronie 

”
Pomocnik” zostały umieszczone w tabeli, 

zamiast być osadzone wewnątrz list elementów.

Pomimo włączenia autorskiej wersji kontrastowej można natrafić 
na elementy niespełniające wymogów kontrastu, co widać np. na 
stronie 

”
Kontakt”, 

”
Pomocnik”, 

”
Media” etc.

Pseudo przyciski do wybierania slajdów w animowanym slajderze 
nie mają treści. Na stronie 

”
Aktualności” można natrafić na wiele 

linków o mało znaczących treściach 
”
Więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak nie 
zawsze widać element otrzymujący fokusa, co widać w sekcji pod 
treścią 

”
Książka telefoniczna Urzędu Miejskiego w Białymstoku”.

Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające na 
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za 
pomocą klawiatury.

Wśród dodatkowych ułatwień jest autorska wersja kontrastowa 
oraz możliwość powiększenia czcionki. Niestety ta ostatnia 
funkcjonalność nie jest zapamiętywana podczas nawigacji 
w serwisie. Strona zawiera niewielkie błędy HTML.
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szczecin.eu

Obrazki pełniące funkcje dekoracyjne w sekcji 
”
Mobilne aplikacje” 

mają niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne. Odpowiedniki 
tekstowe zdjęć zamieszczonych np. na stronie 

”
Tematy 

mieszkaniowe”, 
”
Akademicki Szczecin” etc. nie odpowiadają 

treściami temu, co się znajduje na zdjęciach.

Pola formularza zapisania się do newsletter’a nie posiadają etykiet 
tekstowych. Hierarchia nagłówków na stronie głównej serwisu 
została zaburzona, a na innych stronach, np. 

”
ekoPatrol” została 

ograniczona jedynie do jednego nagłówka. Listy elementów nie 
zostały optymalnie wykorzystane np. dla grupy linków w sekcji 

”
Szczeciński niezbędnik”. Również podobną sytuację można 
zaobserwować na niektórych stronach uzupełnianych przez 
redaktorów serwisu, np.: 

”
Działania ZBilk i TBS”, 

”
Udostępnienie logo”.

Na stronach 
”
Tematy społeczne i edukacja”, 

”
Rewitalizacja miasta” 

można natrafić na linki o mało znaczących treściach: 
”
Więcej”. Linki 



Raport Dostępności 2020 70

Cechy badanych stron

w sekcji 
”
Visit Szczecin” są przetwarzane potrójnie przez programy 

czytające.

Domyślny fokus przeglądarek (niewystarczający w przeglądarce 
Firefox) oraz możliwy dostęp do nierozwiniętych pozycji menu 
podczas nawigacji po serwisie za pomocą klawiatury po 
aktywnych elementach nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji 
w kategorii Obsługa z klawiatury. Skip link zapewniony przez 
wykonawcę serwisu nie jest widoczny i dodatkowo nie działa.

Jako jedna z nielicznych zbadanych w raporcie nie ma 
wyszukiwarki treści. Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć 
autorską wersję kontrastową oraz możliwość powiększenia 
czcionki. Ta ostatnia funkcjonalność nie jest zapamiętywana 
podczas nawigacji po serwisie. Strona ma niewielkie uchybienia 
pod kątem poprawności kodu HTML.

katowice.eu
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W serwisie można natrafić na obrazki z nieprawidłowymi tekstami 
alternatywnymi typu 

”
stowarzyszenie_wolnej_herbaty-small.

jpg”, 
”
IMG_3618.jpg” etc. Pole do wpisania adresu e-mail w celu 

zapisania się do newsletter’a nie ma poprawnej treści w etykiecie 
tekstowej. Pola do wybrania zakresu dat na stronie 

”
Kalendarium 

wydarzeń” nie mają etykiet tekstowych.

W serwisie można natrafić na wiele nagłówków poziomu 1. Na wielu 
stronach z obszerną treścią nie zostały zapewnione wewnątrz niej, 
np. na stronie 

”
Katowice na rowery”. Listy elementów nie zostały 

optymalnie wykorzystane dla linków w topie strony, czy też na 
stronach uzupełnianych przez redaktorów np. na stronie 

”
Załatw 

sprawę”.

Można natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu, np. 
w sekcji 

”
Sprawdź także” lub w stopce strony. Tytuł strony głównej 

brzmi 
”
Miasto”, po przejściu do konkretnej aktualności brzmi 

”
Na 

osiedlu Witosa w Katowicach powstanie miejski dom kultury”, co 
nie pozwala na przyznanie punktacji w tej kategorii.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury dla menu 
”
Dla mieszkańca” 

i 
”
Czas wolny” jest niemożliwa. Dodatkowo zastosowano jedynie 

domyślną widoczność fokusa, co w przeglądarce Firefox jest 
niewystarczające.

W sekcji 
”
Wydarzenia” można natrafić na wiele linków o pustej 

treści. Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające 
na pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za 
pomocą klawiatury. Wyszukiwarka w serwisie działa niepoprawnie, 
po wpisaniu słowa 

”
Urząd” użytkownik dostaje wyniki wyszukiwania 

dla słowa 
”
Internet”.

Wśród dodatkowych ułatwień jest jedynie możliwość powiększenia 
czcionki, jednak działa ono wybiórczo w stosunku do treści. Strona 
ma błędy HTML.
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uke.gov.pl

Strona uke.gov.pl utrzymuje wysoki poziom dostępności. Pozostają 
niektóre elementy wymagające dopracowania.

Strona zawiera opisy alternatywne dla elementów graficznych, 
jednak opisy są nieadekwatne do prezentowanych elementów. 

Strona posiada ułatwienia dostępu jak np. wersję kontrastową, 
jednak nie wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania 
jak choćby komunikat o cookies czy logo występujące na stronie 
głównej.
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obywatel.gov.pl

Strona obywatel.gov.pl reprezentuje wysoki poziom dostępności. 
Nie ma praktycznie żadnych elementów, do których można mieć 
zastrzeżenie.

Na stronie nie ma dodatkowych ułatwień, ale spełniony jest wymóg 
kontrastu, dlatego wersja kontrastowa nie jest konieczna.

Kod HTML posiada drobne błędy.
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krus.gov.pl

Jak w zeszłorocznej edycji krus.gov.pl nadal posiada błędy. 
Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Pola 
formularza nadal nie posiadają etykiet.

W nagłówku serwisu udostępniony jest link w postaci ikony do 
wersji o wysokim kontraście jednak jest zdecydowanie za słabo 
widoczny i sam nie spełnia minimalnych wymagań standardu 
WCAG. Kontrolki do powiększania tekstu umieszczone na 
podstronach powiększają tekst jednak jego rozmiar nie zostaje 
zapamiętany.

Listy ponownie nie zostały odpowiednio wykorzystane. Na 
podstronach zdjęcia zamieszczone w artykułach nie posiadają 
treści alternatywnych.

Kod HTML posiada drobne błędy.
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pacjent.gov.pl

Strona pacjent.gov.pl zmieniła się od ostatniego badania, jednak 
poprawa nie jest znaczna. Niektóre odnośniki są puste jak np. 
kierujący do góry strony.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie 
grup linków nie są optymalnie wykorzystane.

Struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Na stronnie znajdują się 
angielskojęzyczne opisy przycisków jak np. 

”
Open the chat window”.

Na stronie 
”
Kontakt” mapka składa się z pustych odnośników. 

Górne menu nie jest możliwe do obsłużenia z poziomu klawiatury.

Nie wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania kontrastu. 
Kod HTML zawiera błędy.
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prokuratoria.gov.pl

Serwis nie zmienił się od ostatniego badania i nadal utrzymuje 
wysoki poziom dostępności. Ale również nadal pozostają elementy 
wymagające dopracowania jak np. główny baner z nazwą 
prokuratorii, który jest pustym linkiem.

Na podstronach niektóre grafiki nie posiadają adekwatnych do 
zawartości opisów alternatywnych.

Podobnie jak podczas poprzedniego badania kontrolki do 
powiększania tekstu pomniejszają już i tak małą czcionkę.

Podczas obsługi serwisu za pomocą klawiatury dla niektórych 
elementów nie ma widocznego fokusa.
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cez.gov.pl

Serwis cez.gov.pl nie zmienił się od ostatniego badania i nadal 
poziom dostępności stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie 
ma praktycznie żadnych elementów, do których można mieć 
zastrzeżenie.
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niepelnosprawni.gov.pl

Strona niepelnosprawni.gov.pl wciąż utrzymuje się na wysokim 
poziomie dostępności.

Jedynymi elementami wymagającymi dopracowania są 
nieadekwatne opisy dla niektórych elementów graficznych jak 
np. 

”
wózek2” oraz brak ustawienia odpowiedniego języka dla 

treści anglojęzycznych. Na tym przykładzie widać, że oprócz 
dostępnego szablonu ważna jest również dyscyplina redaktorów 
wprowadzających treści, które musza być dostępne.
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zus.pl

Serwis zus.pl niewiele zmienił się od ostatniego badania, ale cały 
czas trzyma wysoki poziom dostępności.

Klika elementów zwłaszcza redakcyjnych w dalszym ciągu 
wymaga dopracowania jak np. poprawne opisy alternatywne dla 
grafik. 

Mimo zapewnienia autorskiej wersji kontrastowej można natrafić 
na elementy niespełniające minimalnych wymagań kontrastu, 
jak np. żółty tekst na białym tle pojawiający się po najechaniu 
kursorem myszy na kafelkach znajdujących się nad stopką.



Raport Dostępności 2020 80

Cechy badanych stron

nask.pl

Nask.pl zyskał nową stronę. Niestety jest gorzej niż na poprzedniej 
wersji.

Przy zmianie języka na angielski główny język strony oznaczony za 
pomocą atrybutu lang pozostaje jako polski. Na stronie głównej 
oraz na podstronach serwisu hierarchia i struktura nagłówków nie 
jest poprawna.

Na stronie nie ma ułatwień dostępu pomimo, że niektóre elementy 
nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu, a niektóre zdjęcia 
nie posiadają opisu alternatywnego. Listy wypunktowane, które 
są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie są 
optymalnie wykorzystane.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. 

”
zobacz więcej”. Bezpośredni dostęp zapewniony przez skip linki jest, 
ale nie działa w pełni. Kod HTML posiada błędy.
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podatki.gov.pl

Serwis podatki.gov.pl na pierwszy rzut oka poza drobnymi 
zmianami w stosunku do poprzedniego roku w postaci 
dodatkowych kafelków i banera nie zmienił się. Jednak gdy się 
przyjrzeć dokładnie, to widać, że podczas prac coś poszło nie tak.

Przede wszystkim pole wyszukiwarki straciło etykietę, a przycisk jest 
pusty. Skip linki straciły treści i są puste.

Niektóre elementy graficzne nie posiadaja treści alternatywnych 
jak np. godło czy ikony udostępniania artykułu na podstronach, 
które jednocześnie są odnośnikami. Kontrast między kilkoma 
elementami nie jest zachowany.

Przycisk pozwalający przejść do góry strony nie jest osiągalny 
z poziomu klawiatury. Listy, które są zalecanym sposobem na 
opisywanie grup linków praktycznie wcale nie zostały wykorzystane. 
Kod HTML posiada błędy.
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utk.gov.pl

Serwis nie uległ zmianie od ostatniego badania. W dalszym ciągu 
istnieją elementy, które wymagają dopracowania jak np. struktura 
nagłówków. W takich sekcjach jak np. 

”
Usługi” lub 

”
Projekty 

i kampanie” na stronie głównej w listach powinny być zwykłe 
odnośniki, ponieważ nie ma tutaj żadnej dodatkowej treści, która 
mogłaby być opisana przez nagłówek poziomu trzeciego.

Podczas nawigacji za pomocą klawiatury fokus na niektórych 
elementach jest częściowo lub słabo widoczny. Na niektórych 
podstronach znajdują się nieopisane grafiki. 

W serwisie udostępniona jest wersja kontrastowa jednak jest 
ona wizualnie zupełnie inna od oryginału, a ponadto niektórych 
informacji nie ma jak np. numeru infolinii czy całej zawartości 
stopki. W tej wersji linki w informacjach o cookies nie spełniają 
minimalnych wymagań kontrastu.
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coi.gov.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu w serwisie 
coi.gov.pl pojawiają się elementy do dopracowania takie jak 
niewystarczający kontrast niektórych elementów oraz błędy 
w kodzie HTML.  

Dodatkowo pojawia się brak dostępu do elementów z poziomu 
klawiatury ze względu na doładowywanie treści oraz nieadekwatne 
opisy alternatywne dla elementów graficznych.

Do dopracowania jest również implementacja list w głównym 
menu oraz spolszczenie opisów przycisków znajdujących się np. 
w slajderze. Nawigacja może być również utrudniona z powodu 
braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści. Kod HTML posiada 
błędy.
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gov.pl/web/gif

Strona Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego została 
przeniesiona na portal gov.pl, przez co na pewno zyskała na 
dostępności, jednak przejęła tez wszystkie niedoskonałości tego 
portalu.

Wciąż pojawiają się elementy wymagające dopracowania, takie 
jak hierarchia nagłówków, nazewnictwo i spójność tytułów stron 
oraz opisywanie i grupowanie linków w listy.

Dodatkowo przy nielicznych elementach graficznych brakuje opisu 
alternatywnego.
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arimr.gov.pl

W serwisie ARiMR większość problemów opisanych podczas 
poprzedniego badania nadal występuje. W dalszym ciągu należy 
zadbać o odpowiednią hierarchię i strukturę nagłówków, ponieważ 
na niektórych podstronach jest niepoprawna.

Dopracowania wymagają również listy. Skip linki na stronie głównej 
działają poprawnie jednak na podstronach nie przenoszą fokusa.

W zapewnionej wersji kontrastowej występują elementy, które nie 
spełniają wymogów kontrastu.

Dla niektórych elementów fokus nie wyświetla się poprawnie, 
a podczas obsługi z klawiatury slajder jest zapętlony i utrudnione 
jest przejście do następnych elementów po sliderze. Kod HTML 
posiada drobne błędy.
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nik.gov.pl

Serwis nik.gov.pl nie uległ modyfikacjom od ostatniego badania 
pod kątem dostępności.

Wciąż istnieją elementy wymagające dopracowania takie jak listy, 
które obecnie nie są optymalnie wykorzystane, oraz brak etykiet 
dla pól wyboru na podstronie z wyszukiwarką.

Grafiki będące odnośnikami w aktualnościach nie mają 
poprawnych opisów i zamiast informować o celu (artykule, do 
którego prowadzą) informują o tym, co znajduje się na zdjęciu.

Kod HTML posiada nieliczne błędy.
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epuap.gov.pl

Serwis epuap.gov.pl nie uległ polepszeniu w porównaniu do 
zeszłego roku. Portal do komunikacji obywatela z urzędem 
w dalszym ciągu ma poważne błędy dostępnościowe.

Większość pól formularzy usług nie posiada etykiet tekstowych, 
a duża ilość takich formularzy i ich kluczowa funkcja w serwisie 
skutecznie utrudnia lub uniemożliwia obsługę osobom 
korzystającym z czytników ekranu.

Nagłówki na stronie głównej zostały poprawnie użyte, jednak po 
przejściu na wybrane strony serwisu ich hierarchia nie została 
zachowana. W serwisie dekoracyjne ikony przy tytułach kategorii 
mają niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne.

Po przejściu na niektóre ze spraw, można natrafić na pseudo 
listy elementów w opisach. Mimo, że strona została wyposażona 
w autorską wersję kontrastową, to nie zostały w tej wersji 
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uwzględnione formularze spraw, w których można natrafić na 
elementy niespełniające wymagań kontrastu.

W opisach spraw można natrafić na linki o niejasnych treściach. 
Tytuły niektórych stron nie są prawidłowe po przejściu do opisu 
wybranej usługi.

Formularze zamieszczone w ramkach nie posiadają określonego 
języka, co powoduje ich przetwarzanie po angielsku przez 
programy czytające. Dla wersji anglojęzycznej nie została 
ustawiona poprawna wartość dla atrybutu lang definiująca język. 
Skip linki nie pokazują się na ekranie.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa 
z powodu braku widocznego fokusa na wielu elementach 
nawigacyjnych. Kod HTML posiada błędy.

zip.nfz.gov.pl
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Strona internetowa zip.nfz.gov.pl nie uległa żadnej poprawie 
od 2014 roku. W dalszym ciągu zawiera wiele błędów 
dostępnościowych.

Przede wszystkim brakuje struktury nagłówków. Teksty 
alternatywne dla niektórych grafik nie są adekwatne do ich 
zawartości. Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na 
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu 
braku widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, 
a ponadto nie ma możliwości rozwinięcia górnego menu bez 
użycia myszki.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po 
jej włączeniu struktura i zawartość serwisu odbiega od wersji 
oryginalnej.

Skip linki zamieszczone na stronie są ukryte dla wszystkich 
użytkowników strony. W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki 
treści.
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nfz.gov.pl

Serwis nfz.gov.pl niewiele zmienił się od ostatniego badania. 
W dalszym ciągu niektóre z obrazków będących linkami jak np. 
w sekcji 

”
Zobacz także” posiadają puste odpowiedniki tekstowe.

Pole wyszukiwarki nie posiada etykiety. Struktura nagłówków 
nie zawsze jest poprawna, co widać na stronie 

”
O NFZ”. Listy 

wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup 
linków nie są optymalnie wykorzystane.

Po przełączaniu serwisu w autorską wersję kontrastową można 
natrafić na treści niespełniające minimalnych wymagań kontrastu, 
jak np. linki do pobrania oraz tagi.

Tytuł strony nie zmienia się poprawnie w przypadku wyników 
wyszukiwania. Kod HTML posiada błędy.
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funduszeeuropejskie.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich nie zmienił się od ostatniego badania. 
Niektóre elementy wymagają jeszcze dopracowania jak np. słabo 
widoczny fokus na elementach slajdera.

W tym elemencie znajdują się podlinkowane zdjęcia, których opisy 
alternatywne nie są jednoznaczne jak np. 

”
przekierowanie do 

wiadomości”, ale nie wiadomo której.

Niektóre odnośniki posiadają zdublowane treści w tytułach, 
powodując tzw. 

”
efekt jąkania”. Ponadto ikony linkujące do portali 

społecznościowych w stopce nie posiadają treści alternatywnych, 
a jedynie opcjonalny atrybut title.
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fundusze.mswia.gov.pl

Serwis fundusze.mswia.gov.pl nie zmienił się od ostatniego 
badania. W dalszym ciągu w zakładce pomocy dla osób 
niepełnosprawnych znajduje się pusty link, który zastąpił wersję 
o wysokim kontraście. Wersja kontrastowa różni się od wersji 
graficznej. Dla grafik w aktualnościach brakuje adekwatnych 
opisów alternatywnych.

Zawartość rozwijanego górnego menu jest mało czytelna 
i niedostępna z poziomu klawiatury. W formularzu kontaktowym 
zastosowano obrazkowe zabezpieczenie CAPTCHA. W ten sposób 
zabezpieczony formularz jest niemożliwy do obsłużenia przez osoby 
z dysfunkcjami wzroku. 

Podobnie jak poprzednio wymagana jest poprawa widoczności 
fokusa. Na niektórych elementach, zwłaszcza graficznych pojawia 
się niepełna przerywana ramka i słabo kontrastuje z otoczeniem. 
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Dodatkowo kolejnosć dostępu z poziomu klawiatury do elementów 
w górnej części strony jest zamieniona.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie 
grup linków nie są optymalnie wykorzystane, a opisy niektórych 
linków są nieadekwatne do pełnionych funkcji. Kod HTML zawiera 
błędy.

kowr.gov.pl

Serwis kowr.gov.pl nie zmienił się od ostatniego badania. Klika 
elementów zwłaszcza redakcyjnych w dalszym ciągu wymaga 
dopracowania jak np. całkowity brak tekstów alternatywnych dla 
grafik znajdujących się w slajderze. Jest to szczególnie istotne, 
ponieważ są one odnośnikami.

Zdjęcia zamieszczone w galeriach na podstronach również nie 
posiadają treści alternatywnych. Obsługa serwisu za pomocą 
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klawiatury może być utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa na elementach nawigacyjnych. Kod HTML posiada nieliczne 
błędy.

opi.org.pl

Serwis opi.org.pl zyskał nowy szablon od ostatniego badania. 
Niestety dostępności nie wyszło to na dobre.

Niektóre grafiki nie posiadają adekwatnych opisów alternatywnych. 
Na stronie głównej znajdują się potrójne linki kierujące do tych 
samych treści (dowiedz się więcej, tekst oraz ikona).

Na podstronach hierarchia nagłówków nie jest zachowana. 
Niektóre treści nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu.

Na stronie brakuje wyszukiwarki treści choć w kodzie strony widać, 
że jest, ale ukryta. Walidacja kodu HTML zwraca błędy.
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cppc.gov.pl

Serwis nie uległ znaczącym zmianom od ostatniego badania. 
W dalszym ciągu należy zadbać, aby teksty alternatywne dla 
grafik były adekwatne do ich zawartości. Problem głównie dotyczy 
elementów ozdobnych oraz zdjęć w galeriach.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest 
prawidłowa. Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem 
na opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane. 
Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. 

”
więcej”, 

”
czytaj więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych. Brakuje 
również tzw. skip linków.

Na podstronach z formularzami jak np. Harmonogram naborów 
w wersji kontrastowej ma treści, które nie spełniają minimalnych 
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wymagań. Tytuły podstron nie zawierają pełnej informacji. Kod 
HTML posiada błędy.

cke.gov.pl

Na stronie głównej cke.gov.pl brakuje struktury nagłówków. Pola 
wyszukiwarki nie posiadają etykiet tekstowych.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu 
słabo widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Po włączeniu angielskojęzycznej wersji strony nie zmienia się 
atrybut głównego języka dokumentu i cały czas wskazuje na język 
polski.

Listy, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie 
są optymalnie wykorzystane. Kod HTML posiada drobne błędy.
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nfosigw.gov.pl

W serwisie nfosigw.gov.pl wiele elementów wymaga dopracowania 
jak np. opisy alternatywne grafik oraz poprawienie struktury 
i hierarchii nagłówków.

Niektórym linkom brakuje opisu wyznaczającego kontekst np. 
link 

”
Dowiedz się więcej”, przez co dla osób niedowidzących 

poruszających się po stronie za pomocą klawiatury mogą pojawić 
się utrudnienia w dotarciu do treści.

Na podstronie z wynikami wyszukiwania pola formularza nie 
posiadają etykiet. W stopce nie została zastosowana lista, 
a wyszukiwarka jest, ale nie wyszukuje treści.

Kod HTML posiada drobne błędy.
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arm.gov.pl

Strona arm.gov.pl stoi na wysokim poziomie dostępności. 
Elementami wymagającymi dopracowania są struktura 
nagłówków na stronie głównej i podstronie 

”
Kontakt” oraz zmiana 

atrybutu lang dla wersji anglojęzycznej.

Niektóre graficzne elementy ozdobne, zwłaszcza te znajdujące się 
w linkach posiadają niepotrzebne, nadmiarowe opisy alternatywne. 
Kod HTML zawiera pojedyncze błędy.
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nck.pl

Na stronie nck.pl niektóre grafiki nie posiadają adekwatnych 
do zawartości opisów alternatywnych. Pomimo autorskiej 
wersji kontrastowej pojawiają się elementy, które nie spełniają 
minimalnych wymagań kontrastu jak np. linki w lewym menu.

Na podstronie 
”
Kontakt” brakuje etykiety dla pola listy rozwijanej. 

Dopracowania wymaga struktura i hierarchia nagłówków.

Całkowity brak widoczności fokusa praktycznie uniemożliwia 
obsługę strona za pomocą klawiatury. Dodatkowo dla angielskiej 
wersji językowej atrybut lang nie zmienia swojej wartości.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip 
linków. Kod HTML zawiera błędy.
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archiwa.gov.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu na stronie archiwa.gov.pl 
pojawiają się błędy związane z dostępnością.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie 
grup linków nie są optymalnie wykorzystane. Niektóre odnośniki 
zawierają niejednoznaczne informacje jak np. 

”
czytaj więcej”. 

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip 
linków.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. Obsługa za 
pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
braku widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, 
a ponadto nie ma możliwości rozwinięcia górnego menu bez 
użycia myszki.

Etykieta dla przycisku wyszukiwania nie jest poprawna. Kod HTML 
posiada błędy.
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Co ciekawe, aktualnie na stronie nie pojawia się zdjęcie w głównej 
aktualności, podobnie jak rok temu.

pisf.pl

W serwisie PISF teksty alternatywne dla większości grafik nie 
są adekwatne do ich zawartości lub przeznaczenia. Jest to 
szczególnie problematyczne w przypadku grafik pełniących rolę 
odnośnika.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Nie 
ma możliwości rozwinięcia wyszukiwarki używając klawiatury. 
Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip 
linków.

Listy, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie 
są optymalnie wykorzystane. Kod HTML posiada błędy.



Raport Dostępności 2020 102

Cechy badanych stron

uzp.gov.pl

Na stronie uzp.gov.pl niektóre treści lub elementy funkcjonalne nie 
spełniają wymagań kontrastu.

Część odnośników posiada zdublowane treści w tytułach, 
powodując tzw. 

”
efekt jąkania”. Pojawiają się również przyciski 

z angielskojęzycznymi opisami np. 
”
Next”, 

”
Previous”.

Dostęp do niektórych treści nie jest możliwy podczas nawigacji za 
pomocą klawiatury jak np. slajder w górnym banerze. Kolejność 
nawigacji klawiaturą nie jest logiczna w górnym pasku strony.

Niektóre nagłówki zostały niepotrzebnie zdefiniowane, ponieważ nie 
opisują żadnego bloku informacyjnego lub funkcjonalnego. Kod 
HTML posiada nieliczne błędy.
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parp.gov.pl

Na stronie parp.gov.pl teksty alternatywne dla niektórych grafik nie 
są adekwatne do ich zawartości.

Kilka pól formularza kontaktowego nie posiada zdefiniowanych 
etykiet. Listy, które są zalecanym sposobem na grupowanie 
odnośników nie zostały optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie spełnia minimalnych wymagań 
standardu WCAG.

Niektóre odnośniki, przyciski zawierają niejednoznaczne informacje, 
jak np. 

”
Więcej”, 

”
pokaż więcej”. Kod HTML posiada błędy.
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gdos.gov.pl

Serwis gdos.gov.pl wymaga dopracowania wielu elementów pod 
kątem dostępności. Należy zadbać o opisy alternatywne grafik 
oraz opisy niektórych elementów, które posiadają zdublowane 
tytuły powodując tzw. 

”
efekt jąkania”.

Pomimo autorskiej wersji kontrastowej pojawiają się elementy, 
które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu.

W wyszukiwarce zarówno w polu tekstowym, jak i w przycisku 
brakuje etykiety. Również strzałki w sekcji 

”
Galerii” nie posiadają 

opisów.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Serwis 
wymaga dopracowania pod kątem widoczności fokusu oraz 
optymalnego użycia list. Język strony pozostaje jako 

”
polski” 

również po zmianie na wersję anglojęzyczną. Kod HTML zawiera 
błędy.
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powietrze.gios.gov.pl

W serwisie powietrze.gios.gov.pl pojawiają się elementy 
wymagające dopracowania, takie jak odpowiednie opisy 
alternatywne dla grafik oraz etykiety dla pól wyboru znajdujące się 
przy mapach.

Ponadto podczas korzystania z serwisu za pomocą klawiatury 
dostęp do pozycji 

”
Prognozy jakości powietrza” w menu jest 

zablokowany.

Na niektórych elementach fokus jest mało widoczny. Dodatkowo 
podczas zmiany języka na wersję angielską w atrybucie lang cały 
czas znajduje się wartość dla wersji polskiej.

Na niektórych podstronach hierarchia nagłówków nie jest 
prawidłowa.
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terminyleczenia.nfz.gov.pl

W serwisie terminyleczenia.nfz.gov.pl jest niewiele elementów, do 
których można mieć zastrzeżenie.

Elementami, które wymagają dopracowania są odnośniki 
posiadające zdublowane treści w opcjonalnych atrybutach tytułu 
powodując w czytnikach ekranu tzw. 

”
efekt jąkania”.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. 
Problem głównie dotyczy elementów ozdobnych.

Listy, które są zalecanym sposobem na grupowanie informacji 
nie są optymalnie wykorzystane jak choćby pozycje w wynikach 
wyszukiwania czy linki na podstronie 

”
Pliki z danymi”.

Fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury również wymaga 
dopracowania.
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zer.mswia.gov.pl

W serwisie opisy alternatywne nie posiadają adekwatnych treści.

Autorska wersja kontrastowa różni się znacząco od wersji graficznej 
zarówno wyglądem jak i funkcjonalnością.

Solidnego dopracowania wymaga struktura nagłówków, 
wykorzystanie list do grupowania odnośników oraz tytułów stron. 
Tekst osadzony w obrazku w pojawiającym się popupie nie 
poprawia sytuacji.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu 
słabo widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, 
a ponadto nie ma możliwości rozwinięcia górnego menu bez 
użycia myszki. Kod HTML posiada drobne błędy.
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mieszkanieplus.gov.pl

W serwisie mieszkanieplus.gov.pl przede wszystkim do 
dopracowania pod kątem dostępności są opisy alternatywne dla 
grafik występujących na stronie, struktura i hierarchia nagłówków, 
zarówno na stronie głównej jak i podstronach serwisu oraz 
widoczność fokusu.

W serwisie niektóre odnośniki posiadają zdublowaną informację 
w swoim tytule, powodując tzw. 

”
efekt jąkania” czyli kilkukrotne 

powtarzanie tej samej informacji. W menu głównym nie ma 
możliwości rozwinięcia pozycji za pomocą klawiatury.

Skip link przeskakujący do treści osadzony jest w języku angielskim. 
Pole numeru telefonu w komponencie oznaczonym ikoną słuchawki 
nie posiada etykiety, a po wpisaniu niepoprawnego numeru 
pojawia się komunikat 

”
Forbidden”. Kod HTML posiada błędy.
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wypoczynek.men.gov.pl

W serwisie 
”
Bazy wypoczynku” brakuje struktury nagłówków 

i jednoznacznych tytułów na podstronach serwisu.

Kontrast niektórych treści nie spełnia minimalnych wymagań. 
Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip 
linków oraz słabo widocznego fokusa polach wyszukiwarki.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na 
grupowanie odnośników nie są optymalnie wykorzystane. Kod 
HTML zawiera nieliczne błędy.
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polon.nauka.gov.pl

Na stronie 
”
Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie” 

do dopracowania pod kątem dostępności jest struktura 
i hierarchia nagłówków, tytuły podstron, niejednoznaczne treści 
przycisków typu 

”
Więcej”, 

”
expand_more” oraz widoczność fokusu 

na przyciskach.

Ponadto nawigacja może być również utrudniona z powodu braku 
tzw. skip linków oraz wyszukiwarki treści.

Nie wiedzieć czemu menu zbudowane jest za pomocą przycisków 
zamiast linków. Kod HTML zawiera błędy.
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e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Autorzy i redakcja serwisu e-Sprawozdania Finansowe muszą 
zadbać o prawidłowe opisy alternatywne do grafik, strukturę 
nagłówków oraz użycie list na podstronach.

Brakuje jednoznacznych tytułów stron, które oprócz nazwy 
podstrony informowałyby użytkownika o wybranej usłudze 
i kolejności kroku. Jest to szczególnie istotne dla osób 
korzystających z czytników ekranu, ponieważ tytuł jest pierwszą 
odczytaną informacją, która pozwala na identyfikację podstrony.

Podczas nawigacji za pomocą klawiatury fokus wychodzi poza 
okno modalne dla jednej z usług co może znacząco utrudnić 
nawigację. Kod HTML posiada błędy.
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O Fundacji

Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom 
swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie 
od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu 
i oprogramowania. 

Od lat kierujemy uwagę opinii publicznej, administracji 
i biznesu na dostępność stron internetowych dla osób 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Problem ten dotyczy 
blisko 30% Polaków i blisko 80 mln obywateli UE. Nie tylko 
osób z niepełnosprawnościami, ale także osób starszych, 
użytkowników urządzeń mobilnych, nowych użytkowników 
Internetu, obcokrajowców, czy osób korzystających ze starego 
oprogramowania. 

Aktywnie uczestniczymy w zmianie polskiego prawa. Przy 
naszej pomocy powstała ustawa o cyfrowej dostępności 
stron internetowych i aplikacji mobilnych (2019), a wcześniej 
rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności 
(2012), które nakłada obowiązek dostosowania publicznych 
serwisów www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 
prawo wymagające udogodnień podczas świadczenia usług 
telekomunikacyjnych (2014).

Fundacja wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności 
Cyfrowych organizuje ogólnopolski konkurs 

”
Strona Internetowa 
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bez Barier” adresowany do administracji publicznej, organizacji 
pozarządowych oraz sektora komercyjnego. Jego celem jest 
propagowanie idei Internetu wolnego od barier i dostępnego dla 
wszystkich. 

Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Fundacja 
otrzymała status IC (Instytucji Certyfikującej) dla kwalifikacji 

”
Wdrażanie dostępności w organizacji”. Jesteśmy uprawnieni do 
przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających tę 
kwalifikację. 

Konsekwentnie monitorujemy poziom dostępność stron 
www, analizujemy serwisy internetowe, świadczymy usługi 
eksperckie i szkolimy. Badania Fundacji Widzialni charakteryzuje 
profesjonalizm i rzetelność. Zawdzięczamy je opracowanej 
kompleksowej metodologii badania stron internetowych w oparciu 
o standard WCAG.

Szkolenia obejmują szeroki zakres zagadnień związanych 
z dostępnością. Dokładamy wszelkich starań, by przekazywana 
przez nas wiedza przynosiła bezpośrednie korzyści dla działalności 
firm, instytucji, jednocześnie przyczyniając się do eliminowania 
zagrożeń związanych ze społecznym i cyfrowym wykluczeniem.

Zapraszamy na szkolenia:

• • • • • • • • • 

Audytowanie stron zgodnie z WCAG,
Tworzenie aplikacji mobilnych zgodnie z WCAG,
ARIA na dostępnych stronach WWW,
Tworzenie dostępnych stron internetowych,
Tworzenie dostępnych dokumentów WORD PDF,
Redagowanie treści dostępnej strony WWW,
Dostępne multimedia,
Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami,
Koordynator/ka dostępności w organizacji/instytucji.



Raport Dostępności 2020

O Fundacji

114

Dostępne szablony WCAG 2.1
W ramach Akademii Dostępności Fundacji Widzialni 
przygotowaliśmy szablony stron internetowych, które spełniają 
standard WCAG 2.1 (poziom AA)a Widzialni CMS spełnia 
standard ATAG. Oznacza to, że zarówno szablon graficzny, 
wszystkie funkcjonalności strony internetowej oraz system 
zarządzania treścią są dostępne dla użytkowników i redaktorów 
z indywidualnymi potrzebami. Widzialni CMS zawiera również 
generator deklaracji dostępności oraz możliwość włączenia funkcji 
BIP.

Kontakt
Fundacja Widzialni 
biuro@widzialni.org 
telefon 795-103-017
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