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Wstęp
Charakterystyką dzisiejszych czasów jest wciąż zmieniająca
się rzeczywistość, która nas otacza. Dążymy do poprawy naszego
funkcjonowania również w obszarze społecznym. Jednym z jego
elementów jest postęp technologii cyfrowych, które obecnie
są wpisane w życie każdego obywatela. Jako państwo wysoko
rozwinięte Polska kładzie coraz większy nacisk na przestrzeganie
prawa równości i powszechności w dostępie do informacji
dla każdego obywatela i jego pełnoprawnego udziału w życiu
społecznym. Oznacza to nowe wyzwania, stawiane przed
administracją publiczną, które wymagają dużego zaangażowania
ze strony aparatu państwowego, oraz uczestnictwa
w dynamicznym procesie zmian. Celem nadrzędnym wynikającym
ze służebnego wobec obywatela charakteru administracji
publicznej jest dążenie do maksymalnej przydatności,
użyteczności i dostępności. Także w wymiarze dystrybucji
informacji – również tej przekazywanej drogą elektroniczną.
Postęp dotyczący kwestii związanych z dostępnością
informacji nie jest już jedynie kwestią życzeniową. Dzięki
zmianom, polskie prawo jest gwarantem równości w dostępie
do informacji dla wszystkich obywateli. Informacja cyfrowa musi
być dostępna dla wszystkich bez względu na niepełnosprawność,
warunki finansowe, wiek, użyte oprogramowanie czy miejsce
zamieszkania.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych
8

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
jednostki realizujące zadania publiczne są zobowiązane do
dostosowania podlegających im serwisów internetowych do
poziomu AA norm WCAG 2.0. Warto podkreślić, że zgodnie
z ustaleniami wyżej wymienione przepisy po trzech latach okresu
przeznaczonego na dostosowanie serwisów WWW, weszły w życie
i obowiązują od czerwca 2015 roku.
W praktyce oznacza to, sprawną komunikację administracji
publicznej z obywatelem, w ramach której obie strony mają
możliwość operowania informacją cyfrową w dogodnej
formie, która nie pozostawia miejsca na dyskryminację.
Jednym z najważniejszych elementów tej wymiany są serwisy
internetowe należące do organów administracyjnych. Instytucje
publiczne, urzędy i administracja są zatem zobowiązane do
posługiwania się stronami spełniającymi odpowiednie standardy
dostępności.
Dostępność stron www (web accessibility) jest tutaj rozumiana
jako cecha budowy strony internetowej umożliwiająca wszystkim
– w tym również osobom z niepełnosprawnością, osobom
starszym, uboższym czy w jakikolwiek sposób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym, samodzielne, pełne i efektywne
korzystanie z serwisu internetowego.
Postęp regulacji prawnych obowiązujących dotychczas
jedynie instytucje państwowe od pewnego czasu ma również
swoje odzwierciedlenie w sektorze prywatnym. Od niedawna
9

wymóg dostępności serwisów www obowiązuje także firmy
telekomunikacyjne. Trend widoczny w Unii Europejskiej pozwala
nam również prognozować, że na terenie państw wspólnoty
możemy spodziewać się ujednolicenia norm prawnych
regulujących kwestie dostępności serwisów WWW w obrębie
kluczowych usług i urządzeń z branż takich jak bankowość,
transport, telekomunikacja, czy sprzedaż przez Internet.
Fundacja Widzialni od lat monitoruje stan dostępności
serwisów internetowych w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem serwisów administracji publicznej. W ramach
tych działań Fundacja przeprowadza coroczne badanie
dostępności stron www administracji centralnej. Wyniki tych
badań publikowane są w postaci raportu. Pierwszą publikacją jest
Raport Otwarcia, który ujrzał światło dzienne w czerwcu 2013
roku. Dane opublikowane w Raporcie Otwarcia nie napawały
niestety optymizmem – zaledwie 1,7% przebadanych serwisów
spełniało minimalne wymagania rozporządzenia. Wyniki
Raportów z kolejnych lat ukazują postęp. Jednak ze względu na
obowiązujące od czerwca 2015 roku prawo regulujące wymogi
związane z dostępnością serwisów administracji publicznej,
jest to wynik niezadowalający. W roku 2015 mogliśmy mówić
o dostępności na poziomie niecałych 13%. W tym roku procent
dostępności wzrósł do 22,9% dostępnych serwisów administracji
publicznej, co świadczy o wciąż aktualnej potrzebie pracy nad
pozostałymi serwisami.
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Raport Dostępności 2016

Raport Dostępności 2016 jest kontynuacją Raportu
Otwarcia i jego zadaniem jest monitorowanie stanu dostępności
w jednostkach realizujących zadania publiczne zobligowanych
do posługiwania się serwisem internetowym zgodnym ze
standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.
Wyniki Raportu Dostępności 2016 w porównaniu z wynikami
Raportu Otwarcia z roku 2013 są znacznie lepsze, jednak stan
dostępności serwisów administracji centralnej wciąż jest
niezadowalający. Zdecydowanie widać poprawę, jednakże ogólnie
nadal ilość serwisów spełniających wymogi dostępności jest
zdecydowanie o dużo za mała.
W raporcie przebadane zostały serwisy:

•
•
•

Najważniejsze osoby i instytucje;
Ministerstwa;
Pozostałe, wybrane strony 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:
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•
•
•

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.

12

Wyniki badań
Najważniejsze osoby i instytucje
I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

sejm.gov.pl

17

15,0

6,0

38,0

76,0%
dostateczna

premier.gov.pl

14

15,3

7,7

37,0

74,0%
dostateczna

prezydent.pl

13

16,7

7,0

36,7

73,3%
dostateczna–

sn.pl

13

15,0

6,7

34,7

69,3%
niedostateczna

trybunal.gov.pl

11

14,3

8,0

33,3

66,7%
niedostateczna

senat.gov.pl

13

11,0

6,0

30,0

60,0%
niedostateczna

Strona www

• 0 – 36 pkt.
• 37 – 42 pkt.
• 43 – 47 pkt.
• 48 – 50 pkt.

ocena niedostateczna
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra

Administracja Centralna – ministerstwa
I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

minrol.gov.pl

21

17,0

9,3

47,3

94,7%
bardzo dobra –

mr.gov.pl

18

17,0

9,0

44,0

88,0%
dobra

mswia.gov.pl

18

17,0

8,0

43,0

86,0%
dobra

mf.gov.pl

17

17,0

9,0

43,0

86,0%
dobra

Strona www
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I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

mc.gov.pl

18

15,7

9,0

42,7

85,3%
dobra –

mpips.gov.pl

16

14,7

9,0

39,7

79,3%
dostateczna

mos.gov.pl

15

14,0

8,3

37,3

74,7%
dostateczna

msp.gov.pl

16

13,7

7,3

37,0

74,0%
dostateczna

mz.gov.pl

15

13,3

8,7

37,0

74,0%
dostateczna

nauka.gov.pl

15

14,0

7,7

36,7

73,3%
dostateczna –

mib.gov.pl

12

14,3

7,7

34,0

68,0%
niedostateczna

msport.gov.pl

12

13,7

8,3

34,0

68,0%
niedostateczna

mgm.gov.pl

13

11,3

8,0

32,3

64,7%
niedostateczna

mg.gov.pl

11

13,3

8,0

32,3

64,7%
niedostateczna

men.gov.pl

12

11,3

9,0

32,3

64,7%
niedostateczna

mkidn.gov.pl

12

11,7

7,3

31,0

62,0%
niedostateczna

ms.gov.pl

12

11,3

6,7

30,0

60,0%
niedostateczna

mon.gov.pl

10

11,0

8,3

29,3

58,7%
niedostateczna

msz.gov.pl

3

11,0

7,7

21,7

43,3%
niedostateczna

Strona www

• 0 – 36 pkt.
37 – 42 pkt.
43 – 47 pkt.
48 – 50 pkt.

ocena niedostateczna
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra
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Pozostałe, wybrane strony instytucji publicznych
I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

pfron.org.pl

19

17,0

9,3

45,3

90,7%
dobra

funduszeeuropejskie.gov.pl

19

15,7

8,3

43,0

86,0%
dobra

gif.gov.pl

17

15,0

9,0

41,0

82,0%
dostateczna

csioz.gov.pl

16

15,0

9,3

40,3

80,7%
dostateczna

utk.gov.pl

17

14,3

8,0

39,3

78,7%
dostateczna

poznan.pl

17

14,3

8,0

39,3

78,7%
dostateczna

fundusze.msw.gov.pl

17

14,7

7,7

39,3

78,7%
dostateczna

finanse.mf.gov.pl

16

13,7

8,7

38,3

76,7%
dostateczna

cpd.mf.gov.pl

15

15,3

7,7

38,0

76,0%
dostateczna

wug.gov.pl

17

14,3

6,3

37,7

75,3%
dostateczna

historiapojazdu.gov.pl

15

15,0

7,7

37,7

75,3%
dostateczna

praca.gov.pl

15

15,0

7,0

37,0

74,0%
dostateczna

akcjonariatobywatelski.pl

15

14,3

7,3

36,7

73,3%
dostateczna –

amw.com.pl

15

13,7

8,0

36,7

73,3%
dostateczna –

arimr.gov.pl

13

15,7

7,7

36,3

72,7%
niedostateczna

knf.gov.pl

14

13,7

8,7

36,3

72,7%
niedostateczna

uke.gov.pl

13

15,7

7,3

36,0

72,0%
niedostateczna

Strona www
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I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

nimoz.pl

14

14,3

7,3

35,7

71,3%
niedostateczna

krus.gov.pl

13

15,0

7,7

35,7

71,3%
niedostateczna

se.msp.gov.pl

15

14,0

6,0

35,0

70,0%
niedostateczna

urpl.gov.pl

13

14,3

7,7

35,0

70,0%
niedostateczna

empatia.mpips.gov.pl

13

12,7

9,3

35,0

70,0%
niedostateczna

wroclaw.pl

14

13,3

7,7

35,0

70,0%
niedostateczna

naszesmieci.mos.gov.pl

13

13,7

8,0

34,7

69,3%
niedostateczna

krakow.pl

13

14,3

7,0

34,3

68,7%
niedostateczna

rcl.gov.pl

13

12,7

8,7

34,3

68,7%
niedostateczna

mapadotacji.gov.pl

12

14,0

8,0

34,0

68,0%
niedostateczna

gitd.gov.pl

14

11,7

8,3

34,0

68,0%
niedostateczna

kzgw.gov.pl

13

14,3

6,7

34,0

68,0%
niedostateczna

wetgiw.gov.pl

11

13,7

9,0

33,7

67,3%
niedostateczna

ncn.gov.pl

12

13,3

8,0

33,3

66,7%
niedostateczna

copemsw.gov.pl

13

12,3

8,0

33,3

66,7%
niedostateczna

prokuratoria.gov.pl

12

12,3

9,0

33,3

66,7%
niedostateczna

obywatel.gov.pl

12

12,7

8,7

33,3

66,7%
niedostateczna

wojsko-polskie.pl

13

13,3

6,7

33,0

66,0%
niedostateczna

Strona www

16

I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

cezrf.pl

13

12,3

7,7

33,0

66,0%
niedostateczna

gios.gov.pl

11

15,3

6,7

33,0

66,0%
niedostateczna

poiis.mkidn.gov.pl

12

13,3

7,0

32,3

64,7%
niedostateczna

um.warszawa.pl

11

12,3

9,0

32,3

64,7%
niedostateczna

cppc.gov.pl

12

11,7

8,7

32,3

64,7%
niedostateczna

epuap.gov.pl

11

14,7

6,7

32,3

64,7%
niedostateczna

pism.pl

9

14,7

8,7

32,3

64,7%
niedostateczna

danepubliczne.gov.pl

13

13,3

5,7

32,0

64,0%
niedostateczna

cke.edu.pl

10

14,3

7,7

32,0

64,0%
niedostateczna

ore.edu.pl

10

13,3

8,3

31,7

63,3%
niedostateczna

opi.org.pl

10

14,0

7,3

31,3

62,7%
niedostateczna

ncbir.pl

11

11,3

8,3

30,7

61,3%
niedostateczna

turystykabezryzyka.gov.pl

9

12,7

8,7

30,3

60,7%
niedostateczna

ulc.gov.pl

9

12,7

8,3

30,0

60,0%
niedostateczna

pid.gov.pl

10

11,7

8,3

30,0

60,0%
niedostateczna

biznes.gov.pl

12

13,7

4,0

29,7

59,3%
niedostateczna

rodzicielski.gov.pl

12

11,0

6,7

29,7

59,3%
niedostateczna

epodatki.mf.gov.pl

9

11,7

9,0

29,7

59,3%
niedostateczna

Strona www
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I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

gddkia.gov.pl

9

13,0

7,0

29,0

58,0%
niedostateczna

anr.gov.pl

7

13,0

9,0

29,0

58,0%
niedostateczna

uml.lodz.pl

9

11,0

9,0

29,0

58,0%
niedostateczna

zus.pl

10

12,7

6,0

28,7

57,3%
niedostateczna

dgrsz.mon.gov.pl

7

13,0

8,7

28,7

57,3%
niedostateczna

kssip.gov.pl

8

12,0

8,7

28,7

57,3%
niedostateczna

pisf.pl

10

11,0

7,3

28,3

56,7%
niedostateczna

coi.gov.pl

7

12,7

8,3

28,0

56,0%
niedostateczna

sgh.waw.pl

9

10,0

8,7

27,7

55,3%
niedostateczna

klimada.mos.gov.pl

6

13,3

8,0

27,3

54,7%
niedostateczna

archiwa.gov.pl

9

10,7

7,7

27,3

54,7%
niedostateczna

ksow.pl

8

13,3

5,7

27,0

54,0%
niedostateczna

paa.gov.pl

8

11,3

7,7

27,0

54,0%
niedostateczna

polskapomoc.gov.pl

6

12,3

8,3

26,7

53,3%
niedostateczna

polska.travel/pl

9

13,0

4,7

26,7

53,3%
niedostateczna

nil.gov.pl

8

10,7

7,7

26,3

52,7%
niedostateczna

pokrzywdzeni.gov.pl

9

11,0

6,3

26,3

52,7%
niedostateczna

aon.edu.pl

5

13,3

7,7

26,0

52,0%
niedostateczna

Strona www
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I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

zip.nfz.gov.pl

8

10,0

7,7

25,7

51,3%
niedostateczna

pap.pl

9

8,7

8,0

25,7

51,3%
niedostateczna

pot.gov.pl

7

10,3

8,0

25,3

50,7%
niedostateczna

cca.gov.pl

7

10,7

7,3

25,0

50,0%
niedostateczna

nbp.pl

6

10,0

9,0

25,0

50,0%
niedostateczna

cos.pl

6

10,7

8,0

24,7

49,3%
niedostateczna

koweziu.edu.pl

7

10,7

7,0

24,7

49,3%
niedostateczna

ies.krakow.pl

7

9,3

7,7

24,0

48,0%
niedostateczna

nina.gov.pl

10

9,0

5,0

24,0

48,0%
niedostateczna

orpeg.pl

8

7,7

8,3

24,0

48,0%
niedostateczna

rpwdl.csioz.gov.pl

7

10,7

6,0

23,7

47,3%
niedostateczna

nask.pl

8

8,3

7,3

23,7

47,3%
niedostateczna

sw.gov.pl

6

10,0

7,0

23,0

46,0%
niedostateczna

ceidg.gov.pl

7

11,0

4,7

22,7

45,3%
niedostateczna

odm.gov.pl

3

10,7

8,7

22,3

44,7%
niedostateczna

kiw-pokl.org.pl

7

6,7

8,0

21,7

43,3%
niedostateczna

insp.waw.pl

4

8,7

8,7

21,3

42,7%
niedostateczna

senior.gov.pl

4

9,7

7,3

21,0

42,0%
niedostateczna

Strona www
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I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

ems.ms.gov.pl

8

6,3

5,7

20,0

40,0%
niedostateczna

gunb.gov.pl

4

6,0

8,0

18,0

36,0%
niedostateczna

kolejki.nfz.gov.pl

3

7,7

7,0

17,7

35,3%
niedostateczna

warsawdialogue.pl

3

8,3

6,0

17,3

34,7%
niedostateczna

Strona www

• 0 – 36 pkt.
• 37 – 42 pkt.
• 43 – 47 pkt.
• 48 – 50 pkt.

ocena niedostateczna
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra
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Podsumowanie

Tegoroczny Raport Dostępności jest pierwszym, który
opisuje stan dostępności stron administracji publicznej
w Polsce po wejściu w życie regulujących tę kwestię przepisów.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, obowiązuje od czerwca 2015
roku obligując instytucje państwowe do operowania serwisami
dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W stosunku do badań przeprowadzonych w ubiegłych latach
– przypomnijmy Raport Otwarcia z 2013 roku to dostępność
na poziomie zaledwie 1,7% – osiągnięty w bieżącym roku
wynik 22,9% to znaczący postęp. Należy jednak podkreślić, iż
w obliczu obowiązującego w Polsce prawa regulującego kwestie
dostępności serwisów internetowych administracji publicznej
w relacji państwo – obywatel, zdecydowanie nie jest to wynik
zadowalający. 12,8 % dostępnych stron w ubiegłorocznym
Raporcie w zestawieniu z tegorocznym wynikiem pozwala
wnioskować o zbyt wolnym tempie przemian. Powolna dynamika
przemian wyklucza szanse naszego kraju na dołączenie do
czołówki państw o najwyższym poziomie dostępności serwisów
administracji centralnej w Unii Europejskiej.
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Są jednak wśród badanych serwisów przykłady znacznego
postępu i poprawy dostępności, i tak na wyróżnienie wśród
stron ministerialnych szczególnie zasługuje Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z końcową, ogólną oceną bardzo dobrą.
Ponadto dbałością o potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz
znajomością standardu WCAG 2.0 wykazały się Ministerstwo
Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Cyfryzacji osiągając
końcową ocenę dobrą.
Na uwagę zasługuje także serwis Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który
w łącznym zestawieniu zajmuje silną, drugą pozycję oraz
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które
odnotowało znaczny wzrost wyniku, co mocno zbliżyło ich
serwis w dążeniach do osiągnięcia oceny dobrej. W opinii
konsultantów z niepełnosprawnością wyżej wymienione są
serwisami, w obrębie których nawigacja nie stwarza problemów,
ich struktura jest logiczna i są w pełni obsługiwane przez
oprogramowanie asystujące.
Poza ścisłą czołówką jeszcze pięć serwisów ministerialnych
utrzymało lub poprawiło swoje zeszłoroczne wyniki otrzymując
ocenę dostateczną. Nie są to jednak wyniki zadowalające,
wystarczające by można było mówić o znaczącym progresie.
W ogólnym rozrachunku wciąż świadczy to o braku dostępności
serwisów ministerialnych, a przecież wydaje się, że właśnie
administracja centralna jest szczególnie zobligowana do
przestrzegania prawa.
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Strony www najważniejszych osób w państwie: Prezydenta
i Premiera niestety również powtórzyły ubiegłoroczny wynik
osiągając ocenę dostateczną. Jest to ocena pozytywna jednak
nie plasuje ich w gronie serwisów przyjaznych dla osób
z niepełnosprawnością. Stanowi informację o potrzebie
kontynuacji pracy nad dostępnością tychże serwisów.
Niestety ogromna część serwisów administracji
publicznej to wciąż miejsce niedostępne dla użytkowników
z niepełnosprawnościami, co w rezultacie może prowadzić do
dysfunkcji komunikacji pomiędzy państwem i obywatelami. Są to
strony nieprzystosowane i nierespektujące wymogów polskiego
prawa oraz niespełniające choćby podstawowych wymogów
określonych w standardzie WCAG 2.0.
To zły sygnał szczególnie w obliczu obowiązującego już od
czerwca 2015 roku prawa regulującego powyższe kwestie. Wyniki
badań jednoznacznie pokazują potrzebę i konieczność zmiany
tego stanu rzeczy. Poprawa stanu dostępności informacji cyfrowej
na stronach podlegających administracji centralnej powinna stać
się jednym z ich priorytetów.
Progres oczywiście jest dostrzegalny, a każda poprawa stanu
dostępności serwisów administracji publicznej oznacza sukces.
Nie sposób jednak przejść obojętnie obok sytuacji, w której
wciąż ponad 70% stron WWW pozostaje poza marginesem
dostępności. Są to strony nie pozwalające na pełnoprawny dostęp
do informacji wszystkim obywatelom, które generować mogą
wykluczenie społeczne oraz dyskryminację. Należy uświadomić
sobie wagę tego zjawiska, które nie występuje w formie
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abstrakcji i dotyka bezpośrednio konkretnych użytkowników
pozbawiając ich podstawowego prawa do uczestnictwa w życiu
społecznym państwa, w którym żyją.
Raport dowodzi o ogromie pracy, jako wciąż aktualnego
wyzwania stojącego przed administracją publiczną w celu
równego traktowania wszystkich obywateli w zakresie
dostępu do informacji przekazywanych drogą cyfrową. Nasze
dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam wskazać, że
wśród czynników pozytywnie wpływających na poprawę
dostępności stron WWW decydujące znaczenie ma współpraca
ze specjalistami dostępności oraz podnoszenie kwalifikacji
redaktorów i wykonawców stron.
Procent dostępności serwisów wybranych
podmiotów realizujących zadania publiczne

2015

12,8%
• minrol.gov.pl
• pfron.org.pl
• gios.gov.pl
• csioz.gov.pl
• mos.gov.pl
• sn.pl
• mr.gov.pl
• wojsko-polskie.pl
• arimr.gov.pl
• ore.edu.pl

2016

22,9%
+21,3
+16,3
+14,5
+13,5
+12,9
+12,7
+12,3
+11,7
+11,3
+10,9
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Cechy badanych stron

prezydent.pl

Na stronie internetowej Prezydent.pl wiele elementów
graficznych, zwłaszcza tych pełniących rolę odnośników nie jest
poprawnie opisana treściami alternatywnymi. Kolejne problemy
powodują puste odnośniki nieposiadające żadnej treści oraz te,
które mają w swoich atrybutach tytułu zdublowane informacje,
powodując kilkukrotne odczytywanie tego samego tekstu.
Dołączona w serwisie wersja kontrastowa zdecydowanie
odbiega zawartością oraz funkcjonalnością od wersji graficznej.
W tej wersji odnośniki w chwili otrzymania fokusa (zarówno
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podczas kliknięcia myszką jak i poruszania się za pomocą
klawiatury) nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu. Osoby
korzystające z systemowej funkcji dużego kontrastu nie zobaczą
elementów wyszukiwarki, logo, animowanych slajdów tuż nad
stopką oraz graficznych przycisków w stopce strony.
Należy zwrócić uwagę na dział „Dla niesłyszących”, w którym
znajdują się filmy z tłumaczeniem migowym.
Kod HTML i CSS zawiera drobne błędy.
W stosunku do poprzedniego badania serwis nie uległ
znaczącym zmianom zwiększającym jego dostępność.

premier.gov.pl
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W serwisie premier.gov.pl w sekcji „multimedia” znajdują się
wielokrotnie zdublowane treści, które utrudniają nawigację dla
osób korzystających np. z programów czytających. Przykładowo
informacja „Wizyta premier Beaty Szydło w Paryżu” odczytana
będzie 4 krotnie. Zrozumienie również utrudnią zdublowane
informacje w tytułach linków powodując tzw. efekt jąkania.
Niektóre elementy serwisu nie spełniają minimalnych
wymagań kontrastu. Na podstronach można znaleźć kontrolki do
powiększania tekstu, ale niestety w wielu wypadkach nie działają
lub powiększają tylko niektóre treści. W formularzu rejestracji nie
wszystkie pola posiadają etykiety opisujące przeznaczenie pola.
Kod HTML i CSS zawiera drobne błędy.
W stosunku do poprzedniego badania serwis nie uległ
znaczącym zmianom zwiększającym jego dostępność.
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sejm.gov.pl

Serwis sejm.gov.pl znacznie poprawił się pod kątem
dostępności od czasu poprzedniego badania. Na pewno autorzy
i redakcja serwisu muszą popracować jeszcze nad prawidłowymi
opisami alternatywnymi do grafik oraz poprawną strukturą
nagłówków na podstronach.
Brakuje również jednoznacznych tytułów stron, które
oprócz nazwy podstrony informowałyby o nazwie serwisu. Jest
to szczególnie istotne dla osób korzystających z programów
czytających, ponieważ tytuły odczytywane są jako pierwsza
informacja po wejściu na stronę i pozwalają zorientować
się użytkownikom o jej zawartości. Dla osób korzystających
z systemowej funkcji dużego kontrastu nie są widoczne ikony
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RSS oraz Twitter. Wśród dodanych w ostatnim czasie skip linków
nie działa ten prowadzący do stopki. Kod HTML jest wolny od
błędów.

senat.gov.pl

Na stronie senat.gov.pl przede wszystkim należy poprawić
kwestie związane z odnośnikami. Istnieje wiele zdublowanych
informacji znajdujących się w tytułach oraz treściach
alternatywnych dla odnośników graficznych, które w niektórych
programach czytających powodują tzw. efekt jąkania.
Ponadto znajdują się puste odnośniki jak np. do portali
społecznościowych oraz w głównym menu wersji mobilnej.
Brakuje również etykiety dla pola wyszukiwarki. Jeden
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z przycisków wyszukiwarki posiada niejasny opis „tt”. Niektóre
elementy nawigacyjne jak np. „Zapowiedzi” czy odnośniki
w stopce zostały osadzone wewnątrz tabel. Jest to metoda
archaiczna i niepoprawna, zwłaszcza z punktu widzenia
programów czytających, z których korzystają osoby niewidome.
Używając tylko klawiatury nawigacja jest utrudniona z powodu
zbyt słabego fokusa aktualnie wybranego elementu. Nielogiczna
kolejność poruszania się po aktywnych elementach względem
układu wizualnego, zwłaszcza wyszukiwarki, również tę
nawigację utrudnia.
Uwagę zwracają kontrolki zmieniające wielkości czcionki
oraz wersje kontrastowe. Dzięki temu zwiększy się komfort
korzystania z serwisu przez niektórych użytkowników. Niestety
osoby korzystające z systemowej funkcji dużego kontrastu nie
zobaczą głównych elementów nawigacyjnych i identyfikacyjnych,
takich jak: logo serwisu, górne menu czy fragment wyszukiwarki.
Kod HTML nie jest zgodny z zadeklarowanym typem dokumentu.
Strona senat.gov.pl w stosunku do poprzedniego badania nie
uległa znaczącym zmianom zwiększającym jej dostępność.
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sn.pl

Serwis Sądu Najwyższego znacznie poprawił się pod kątem
dostępności od czasu poprzedniego badania, ale w dalszym ciągu
wymaga dopracowania. Struktura i hierarchia nagłówków nie
jest prawidłowa. Brakuje również jednoznacznych tytułów stron,
które oprócz nazwy podstrony informowałyby o nazwie serwisu.
Jest to szczególnie istotne dla osób korzystających z programów
czytających, ponieważ tytuły odczytywane są jako pierwsza
informacja po wejściu na stronę i pozwalają zorientować się
użytkownikom o jej zawartości. Nawigacja może być również
utrudniona z powodu braku tzw. skip linków. Listy wypunktowane,
które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków
nie są optymalnie wykorzystane. W trybie wysokiego kontrastu
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niewidoczne są logo oraz pola wyszukiwarek. Kod HTML oraz CSS
zawiera błędy.

trybunal.gov.pl

Jednym z najpoważniejszych problemów na nowej stronie
Trybunału Konstytucyjnego jest brak etykiet dla pól formularzy
oraz zastosowanie obrazkowego zabezpieczenia CAPTCHA. W ten
sposób zabezpieczony formularz jest niemożliwy do obsłużenia
przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Zaburzona hierarchia
nagłówków nie oddaje poprawnie struktury serwisu.
Napotkać można również na niejednoznaczne odnośniki
jak np.: „EN”, „FR”, „#”, które mogą być niezrozumiałe dla osób
korzystających z programów czytających oraz takie, które
32

zawierają zdublowane tytuły powodując tzw. efekt jąkania. Nie
można za pomocą klawiatury w sposób intuicyjny obsłużyć
stronicowania wyroków i komunikatów prasowych oraz
kalendarza z wyświetlanymi rozprawami. Brakuje ułatwień
w postaci dostosowania kontrastu. Taka funkcjonalność
z pewnością by się przydała, ponieważ niektóre elementy
serwisu nie spełniają minimalnych wymagań. Osoby korzystające
z systemowej funkcji dużego kontrastu nie zobaczą elementów
wyszukiwarki, logo, czy linku do BIP w nagłówku strony. Kod
HTML i CSS zawiera błędy.
Podczas poprzedniego badania strona Trybunału
Konstytucyjnego dokonała dużego skoku jakościowego, ale
od tamtego czasu nic się nie wydarzyło, aby zwiększyć jej
dostępność.
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mkidn.gov.pl

Serwis mkidn.gov.pl posiada elementy wykonane
w technologii flash, które nie posiadają odpowiedników
tekstowych. Nie będą zatem dostępne dla osób korzystających
z programów czytających lub urządzeń mobilnych. Na
podstronach struktura i hierarchia nagłówków nie jest
prawidłowa. Kontrast większości elementów na stronie jest
poprawny poza niektórymi elementami takimi jak: odnośniki
w stopce strony, daty aktualności czy graficzne odnośniki
umieszczone bezpośrednio pod banerem w nagłówku strony.
Należy również zaznaczyć, że te ostatnie w systemowym trybie
wysokiego kontrastu są całkowicie niewidoczne. W tym trybie
nie jest również widoczna nazwa strony w logo i przycisk
formularza wyszukiwania. Obsługa serwisu z klawiatury
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jest utrudniona, z powodu słabego fokusa, czyli zaznaczenia
aktualnie aktywnego elementu. Nawigacja może być również
utrudniona z powodu braku tzw. skip linków. Jako dodatkowe
ułatwienie został wykorzystany jedynie link o treści „Strona dla
niepełnosprawnych”, w której z niejasnych powodów brakuje
wyszukiwarki. Kod HTML nie posiada błędów.
Serwis w stosunku do poprzedniego badania nie uległ
znaczącym zmianom zwiększającym jego dostępność.

nauka.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
autorzy nie zadbali o poprawne opisanie grafik pełniących
funkcję odnośników. Żaden z podlinkowanych banerów ponad
stopką nie będzie zrozumiały dla użytkowników posługujących
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się programami czytającymi. Na wielu odnośnikach występuje
tzw. efekt jąkania spowodowany umieszczeniem w nich tytułu
o takiej samej treści. W slajderze znajdują się również linki, które
nie zawierają treści wcale. Struktura nagłówków na stronie
głównej wygląda dobrze, ale niestety na podstronach nie oddaje
struktury serwisu. Niektóre elementy informacyjne i nawigacyjne
zostały osadzone wewnątrz tabel. Jest to metoda archaiczna
i niepoprawna, zwłaszcza z punktu widzenia programów
czytających, z których korzystają osoby z dysfunkcjami wzroku.
Kod HTML i CSS zawiera błędy.
Serwis w stosunku do poprzedniego badania nie uległ
znaczącym zmianom zwiększającym jego dostępność.

mr.gov.pl
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Serwis Ministerstwa Rozwoju wykonany jest niemal
wzorcowo. Wśród wszystkich stron ministerstw plasuje się
w ścisłej czołówce pod względem zgodności ze standardem
WCAG 2.0.
Kilka rzeczy jednak wymaga jeszcze dopracowania jak
np. dodanie treści alternatywnych dla podlinkowanych zdjęć
w slajderze. Zastosowany atrybut wykluczający te odnośniki
z nawigacji za pomocą klawiatury problemu nie rozwiązuje.
Użytkownicy korzystający np. z programów czytających posiadają
jeszcze inne sposoby poruszania się w serwisie i na pewno do
tych odnośników dotrą.
Atrybuty zmiany języka na polski zastosowane są
niepoprawnie do treści angielskojęzycznych jak np. nazwy portali
społecznościowych. Kod HTML i CSS jest bezbłędny.
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mib.gov.pl

W serwisie mib.gov.pl prawie na każdym odnośniku
występuje tzw. efekt jąkania spowodowany zdublowaniem
jego treści w tytule. Takie rozwiązania skutecznie utrudniają
nawigację osobom korzystającym np. z programów czytających,
ponieważ każdy z linków odczytywany jest podwójnie. Pola
formularzy nie posiadają etykiet, a niektóre z nich ukryte
są w taki sposób, który uniemożliwia odczytanie ich przez
programy czytające. Brakuje również opisów alternatywnych
dla podlinkowanych zdjęć w slajderze. W systemowym trybie
wysokiego kontrastu nie jest widoczna wyszukiwarka. Zaburzona
hierarchia nagłówków nie oddaje poprawnie struktury serwisu.
Kod HTML i CSS posiada błędy.
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msport.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Sportu przede wszystkim należy
zadbać o odpowiednie opisy alternatywne dla elementów
graficznych. Wiele obrazków, które pełni rolę linków ich nie
posiada. W następnej kolejności należy wprowadzić poprawną
strukturę nagłówków, które powinny opisywać poszczególne
bloki informacyjne i nawigacyjne. Wiele odnośników nie
informuje poza kontekstem dokładnie o celu jak np. „więcej” oraz
„link”. Dodatkowym utrudnieniem może być brak skip linków
do pomijania części informacji. Na niektórych podstronach
dołączone są kontrolki zmiany wielkości czcionki, jednak nie
powiększają one wszystkich informacji. Dodatkowo zmieniony
rozmiar nie jest zapamiętany. Kontrast strony za sprawą
udostępnionej odrębnej wersji jest dobry. Niewątpliwą zaletą
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jest to, że wersja wysokiego kontrastu zawiera dokładnie tą samą
funkcjonalność i zawartość, co wersja oryginalna. W systemowym
trybie wysokiego kontrastu należy poprawić widoczność
wyszukiwarki oraz logo. Poruszając się za pomocą klawiatury
nawigacja w serwisie również może być utrudniona z powodu
zbyt słabego fokusa bieżącego elementu. Żółte obramowanie
na białym tle nie jest dobrym rozwiązaniem. Kod HTML i CSS
zawiera wiele błędów.
Serwis w stosunku do poprzedniego badania nie uległ
znaczącym zmianom zwiększającym jego dostępność.

mswia.gov.pl
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Serwis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
znajduje się na wysokim miejscu wśród badanych pod kątem
dostępności stron. Dopracowania wymaga przede wszystkim
kontrast niektórych elementów. Co prawda jest udostępniona
wersja kontrastowa, jednak jest ona wizualnie zupełnie inna od
oryginału. Z kolei w systemowym trybie wysokiego kontrastu nie
widać logo serwisu, sekcji „MSW w mediach społecznościowych”,
linków do zmiany wersji językowej i powiększania czcionek.
Nawigacja w serwisie za pomocą klawiatury również może być
w niektórych sytuacjach kłopotliwa z powodu zbyt słabego
fokusa bieżącego elementu. Kod HTML jest bezbłędny.
Serwis od momentu ostatniego badania trzyma wysoki
poziom dostępności.

mgm.gov.pl
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Na stronie głównej serwisu mgm.gov.pl zastosowanie
nagłówków wymaga dopracowania. Powinien znajdować się
jeden nagłówek pierwszego poziomu pozostałe powinny
opisywać bloki informacyjne. Obsługa za pomocą klawiatury
jest utrudniona z powodu braku widocznego fokusa na
niektórych elementach. Problem z fokusem występuje również
w udostępnionej wersji kontrastowej. Nie spełnia minimalnych
wymagań kontrastu. Zmiana rozmiaru tekstu za pomocą
udostępnionych kontrolek nie jest zapamiętana. Dodatkowym
utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak
tzw. skip linków służących do pomijania powtarzających się na
podstronach treści. Na podstronach pola formularzy nie posiadają
etykiet. Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem
na opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
Niektóre elementy graficzne posiadają enigmatyczne opisy
alternatywne np.: „komitet monitorujący1 m”, „min Materna m”.
Kod HTML jest bezbłędny.
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msp.gov.pl

Na stronie głównej serwisu Ministerstwa Skarbu Państwa
głównym problemem jest zbyt słaby kontrast. Przykładem może
być wyszukiwarka, ikona prowadząca do informacji o dostępności
(z wózkiem inwalidzkim), cała zawartość stopki. Z kolei
w systemowym trybie wysokiego kontrastu nie są widoczne loga
ministerstwa. Dodatkowym utrudnieniem dla osób korzystających
z klawiatury jest nielogiczna kolejność poruszania się po
aktywnych elementach względem układu wizualnego. Struktura
nagłówków również powinna być dopracowana. W sekcjach „Na
skróty” oraz ”Serwisy zewnętrzne” zamiast nagłówków powinny
być odnośniki pogrupowane w listy. W serwisie znajduje się
również jeden z najbardziej niepożądanych przez użytkowników
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mechanizmów jakim jest CAPTCHA. Kod HTML i CSS zawiera
drobne błędy.

minrol.gov.pl

Serwis Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonany
jest wzorcowo. Wśród wszystkich badanych stron plasuje się na
pierwszym miejscu pod względem zgodności ze standardem
WCAG 2.0.
Należy podkreślić, że w poprzednim badaniu serwis
minrol.gov.pl wypadł jako jeden z najgorszych.
Dostępność to proces a nie stan, dlatego zawsze można
coś poprawić, ot chociażby elementy stronicowania i banery
44

przedstawić za pomocą list, które są doskonałym sposobem na
grupowanie odnośników.

mon.gov.pl

W serwisie Ministerstwa Obrony Narodowej na stronie
głównej hierarchia nagłówków nie oddaje poprawnie struktury
serwisu, a na podstronach nie ma ich wcale. Pole wyszukiwarki
na stronie głównej opatrzone jest odpowiednią etykietą, ale
ukryta jest w taki sposób, że nie pozwala on na odczytanie jej
przez programy czytające. Na podstronach wyszukiwarka nie
ma etykiety wcale. Kontrast takich elementów jak np. stopka
czy ikony serwisów społecznościowych nie jest wystarczający.
W systemowym trybie wysokiego kontrastu również nie widać
ikon serwisów społecznościowych, fragmentu wyszukiwarki
czy informacji w sekcji „Wideo”. Wiele odnośników nie jest
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precyzyjnych. Począwszy od krótkiego nic niemówiącego „więcej”,
a skończywszy na zbyt długich i równie niezrozumiałych „W środę,
minister obrony narodowej Antoni Macierewicz uczestniczył
w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbyło się
w dniach 10 - 11 lutego w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli.”
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury może być utrudniona
z powodu słabo widocznego fokusa. Kolejnym utrudnieniem
w nawigacji jest brak tzw. skip linków. Kontrolki zmiany rozmiaru
tekstu znajdują się tylko na niektórych podstronach i nie
powiększają wszystkich informacji. Ponadto zmiana rozmiaru
tekstu nie zostaje zapamiętana i należy go dostosowywać
każdorazowo po przejściu na kolejne podstrony. Kod HTML nie
posiada błędów.
Serwis w stosunku do poprzedniego badania nie uległ
zmianom zwiększającym jego dostępność.
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mz.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Zdrowia nagromadzenie animacji
w momencie najechania kursorem myszy lub podczas poruszania
się klawiaturą, a zwłaszcza rozwijanego menu, które rozpycha
pozostałą część informacji utrudniają nawigację i rozpraszają
uwagę użytkownika. Nie wszystkie elementy graficzne pełniące
rolę odnośników mają wypełniony tekst alternatywny, co
powoduje automatycznie, że linki nie będą zrozumiałe dla osób
korzystających z programów czytających. Kolejność nagłówków
nie jest prawidłowa, a ponadto niektóre z nich ukryte są w taki
sposób, który uniemożliwia odczytanie ich przez programy
czytające. Ten sam problem dotyczy etykiety pola wyszukiwarki.
Napotkać można również na niejednoznaczne odnośniki jak np.:
„czytaj więcej” oraz spowodowane niepoprawnym kodowaniem
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znaków odczytywane przez technologie asystujące w następujący
sposób „Nast aumlaut znak handlowy pny polecany artyku
a z kółkiem”. Po przełączeniu strony w wysoki kontrast za pomocą
udostępnionej kontrolki, nie wszystkie elementy spełniają
minimalne wymagania kontrastu. W systemowym trybie
wysokiego kontrastu nie widoczne są m.in. wyszukiwarka czy link
do BIP. Kod HTML jest wolny od błędów.
Serwis w stosunku do poprzedniego badania nie uległ
zmianom zwiększającym jego dostępność.

mpips.gov.pl

Na stronie głównej serwisu mpips.gov.pl znajduje się
niezaburzona struktura nagłówków. Niestety na niektórych
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podstronach struktura jest uboga i nie oddaje hierarchii
informacji. Wiele odnośników nie jest precyzyjnych jak
np.: „więcej”, „A”. Strona została wyposażona w kontrolkę
zmiany kontrastu. Wersja ta jednak zdecydowanie odbiega
funkcjonalnością od oryginału. Ponadto po przełączeniu widać,
że graficzne odnośniki nie dostosowały się do tej wersji. To
samo można zaobserwować w systemowym trybie wysokiego
kontrastu. Dla osób, które muszą korzystać z tego typu kolorystyki
takie elementy będą nie do odczytania. Mapa strony, która
podczas ostatniego badania nie działała została poprawiona.
Nawigację za pomocą klawiatury utrudnia nielogiczna kolejność
poruszania się po aktywnych elementach względem układu
wizualnego. Efekt można zauważyć poruszając się tabulatorem
po nagłówku serwisu. Kod HTML nie zawiera błędów.
Serwis w stosunku do poprzedniego badania nie uległ
znaczącym zmianom zwiększającym jego dostępność.
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mc.gov.pl

Głównym utrudnieniem dla osób korzystających z programów
czytających mogą okazać się grafiki, które pełnią funkcję
odnośników, ponieważ w ich przypadku ważniejsze jest to
gdzie użytkownik trafi niż to, co się na nich znajduje. Jeden
z graficznych odnośników w slajderze o następującej treści
w żaden sposób nie informuje o celu: „Grafika przedstawia zbiór
kolorowych dokumentów i rękę która je wybiera..” Taki odnośnik
jest równie niezrozumiały, co „kliknij tutaj”. Struktura nagłówków
również powinna być dopracowana, ponieważ w takich sekcjach
jak np. „Aktualne projektu” oraz „Ludzie” zamiast nagłówków
powinny być odnośniki pogrupowane w listy. Podobnie jak
osadzone na samym początku strony skip linki. Kod HTML jest
wolny od błędów.
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Pomimo powyższych uwag serwis cały czas plasuje się
w czołówce wśród ministerialnych serwisów pod kątem
standardów dostępności i może być wzorem do naśladowania.

mf.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Finansów nagłówki nie oddają
poprawnej struktury serwisu, np. istnieje wiele nagłówków
h1, a na niektórych podstronach są wielokrotnie powtórzone
np. „Działalność edukacyjna” aż 5 razy. Autorzy udostępnili
kontrolkę zmiany kontrastu jednak muszą zadbać jeszcze
o odpowiedni kontrast fokusa podczas poruszania się za
pomocą klawiatury poniżej menu głównego. W tym momencie
nie spełnia on minimalnych wymagań. Po przełączeniu
systemu w tryb wysokiego kontrastu nie jest widoczna nazwa
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instytucji. Kontrolki zmiany rozmiaru tekstu również powinny
być dopracowane. Aktualnie zmiana rozmiaru treści nie zostaje
zapamiętana i należy go dostosowywać każdorazowo po
przejściu na kolejne podstrony.
Kod HTML i CSS zawiera błędy.
Należy zwrócić uwagę na nowy element jaki pojawił się od
ostatniego badania „Informacje dla osób niepełnosprawnych”,
w którym dla osób niesłyszących znajduje się film w języku
migowym. Niestety z jakiś przyczyn obraz jest zdeformowany.
Serwis od momentu ostatniego badania w dalszym ciągu
może być wysoko oceniany pod kątem dostępności.

mos.gov.pl
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Serwis mos.gov.pl od czasu ostatniego badania został
wykonany całkowicie od nowa i od razu widać znaczną poprawę.
Należy zwrócić uwagę, że poprzednim razem wypadł jako jeden
z najgorszych pod względem standardów dostępności. Nie mniej
jednak należy jeszcze kilka elementów dopracować.
Nagłówki nie oddają poprawnej struktury serwisu, np.
istnieje wiele nagłówków h1, a na podstronach ich hierarchia
jest zaburzona. Nie wszystkie zdjęcia są opisane tekstem
alternatywnym. Z kolei ozdobne grafiki zamiast być puste,
aby były ignorowane przez technologie asystujące posiadają
zdublowane treści np. w dziale „Na skróty”. Napotkać można
również na niejednoznaczne odnośniki jak np.: „previous”, „next”.
Zrozumienie nawigacji również utrudnią zdublowane
treści w tytułach linków powodując tzw. efekt jąkania.
Podczas nawigacji za pomocą klawiatury kontrast fokusa na
ciemnoszarych elementach nie jest wystarczający. Kalendarz
został przedstawiony za pomocą listy zamiast tabeli, co
skutecznie utrudni zrozumienie zawartych tam informacji przez
osoby korzystające z programów czytających.
Kod HTML i CSS jest bezbłędny.

53

mg.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Energii należy zadbać o odpowiednie
opisy alternatywne dla elementów graficznych oraz etykiety dla
pól formularzy nie tylko na stronie głównej, ale i na podstronach.
W następnej kolejności należy wprowadzić poprawną strukturę
nagłówków, które powinny opisywać poszczególne bloki
informacyjne i nawigacyjne. Wiele odnośników nie informuje
poza kontekstem dokładnie o celu jak np. te o treści „1”, „2”,
„3” oraz jego braku. Dodatkowym utrudnieniem może być
niedziałający na podstronach skip link.
Każda podstrona posiada ten sam tytuł strony, który jest
istotny dla użytkowników posługujących się programami
czytającymi. Po przejściu na kolejne podstrony na wielu
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odnośnikach występuje tzw. efekt jąkania spowodowany
zdublowaniem jego treści w tytule. Wykonawca zapewnił
kontrolkę do zmiany kontrastu jednak po przejściu na kolejne
podstrony zmiana nie jest zapamiętana. Ponadto kontrolka
sama w sobie nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu.
W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie jest widoczny
odnośnik do BIP, część wyszukiwarki, elementy stronicowania
i kontroli slajdera. Kontrolka służąca do powiększania tekstu
zawiera tylko informację, że użytkownik może to zrobić sam
w przeglądarce, ale nie jest napisane jak. Poruszając się za
pomocą klawiatury nawigacja w serwisie również może być
utrudniona z powodu zbyt słabego fokusa bieżącego elementu.
Kod HTML i CSS zawiera błędy.

msz.gov.pl

55

Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie uległa
znaczącym modyfikacjom od ostatnich badań. W dalszym ciągu
istnieje wiele błędów czyniących ją niedostępną, powodując
najgorszy wynik wśród badanych stron ministerialnych.
Wiele elementów graficznych pełniących rolę odnośników
nie posiada wypełnionych treści alternatywnych lub
wypełnione są w niewłaściwy sposób powodując tzw. efekt
jąkania. W formularzu kontaktowym zastosowano obrazkowe
zabezpieczenie CAPTCHA. W ten sposób zabezpieczony formularz
jest niemożliwy do obsłużenia przez osoby z dysfunkcjami
wzroku. Duża ilość pustych nagłówków powoduje, że ich
struktura nie jest prawidłowa utrudniając nawigację np. osobom
niewidomym. Bardzo słabe wykorzystanie list do tworzenia menu.
Nie do końca znane są motywy utworzenia wersji tekstowej,
która wygląda, jakby nie były załadowane pliki arkuszy styli
(CSS). Jest ona kompletnie nieczytelna i niepotrzebna. Tego
rodzaju rozwiązania nie trafiają do żadnej grupy odbiorców.
Kontrast niektórych elementów jak np. stopka oraz tekst
aktualności wyświetlający się na zdjęciach nie jest wystarczający.
Całkowity brak możliwości poruszania się po serwisie za pomocą
klawiatury, ponieważ nie da się rozwinąć górnego menu oraz
nie jest widoczne zaznaczenie aktywnego elementu (fokusa).
Nawigację utrudnia brak skip linków oraz mapy strony. Istnieją
również zbyt długie linki, które zawierają kilka zdań, przez co
nie są jednoznaczne. Brak jakichkolwiek dodatkowych ułatwień
w postaci powiększania tekstu czy zmiany kontrastu, które ze
względu na aktualny stan wizualny na pewno by się przydały. Kod
HTML zawiera błędy.
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Testowanie serwisu musiało odbyć się na raty, ponieważ
serwis często się nie ładował do końca lub nie działał wcale.

men.gov.pl

Na stronie głównej Ministerstwa Edukacji Narodowej
hierarchia i struktura nagłówków jest poprawna, ale na
niektórych podstronach należy je dopracować.
Grafiki posiadają treści alternatywne, jednak nie wszystkie
są poprawne. Zawartości typu: „IMG_4711”, „Sksy (2)”, „IMG_2886”,
„IMG_4829” użytkownikowi korzystającemu z technologii
asystujących nic nie mówią. Napotkać można również na
niejednoznaczne odnośniki jak np.: collapse, search collapse, 1,
2,3, itp., które mogą być niezrozumiałe dla osób korzystających
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z programów czytających oraz takie, które zawierają zdublowane
tytuły powodując tzw. efekt jąkania. W formularzu kontaktowym
oraz na stronie wyników wyszukiwania nie wszystkie pola
posiadają etykiety. Znajdujący się na stronie newsletter nie
spełnia swojej roli, ponieważ nie zawiera żadnego pola,
w którym można by było podać swoje dane. Poruszając się za
pomocą klawiatury nawigacja może być utrudniona z powodu
zbyt słabego fokusa bieżącego elementu. Wyszukiwarka oraz
rozwijane menu nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu.
Kod HTML i CSS zawiera błędy.

ms.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości nagłówki nie
oddają prawidłowej hierarchii informacji, co dla użytkowników
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korzystających z programów czytających może powodować
poczucie chaosu. Bardziej poważnym utrudnieniem jest
nawigacja w serwisie za pomocą klawiatury z powodu za mało
widocznego fokusa aktywnego elementu. Niektórych elementów
jak np. kontrolki powiększania czcionki oraz ostatnie menu
w prawej kolumnie w ogóle nie da się obsłużyć bez użycia myszy.
W serwisie znajdują się również odnośniki, które nie informują
jednoznacznie dokąd zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję
wykona jak np. ”Więcej” lub banery w stopce nie posiadające
alternatywnych opisów. Na stronie został umieszczony link do
wersji kontrastowej, która zarówno przy poprzednim badaniu
jak i teraz niestety nie działa. Kontrolki powiększania rozmiaru
czcionki, nie zmieniają wszystkich treści. W formularzu wyników
wyszukiwania brakuje etykiet. Dobrą informacją jest to, że kod
HTML i CSS nie posiada błędów.
Serwis w stosunku do poprzedniego badania nie uległ
znaczącym zmianom zwiększającym jego dostępność.
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poiis.mkidn.gov.pl

W serwisie poiis.mkidn.gov.pl nagłówki nie przedstawiają
prawidłowej hierarchii informacji. Obsługa z klawiatury jest
utrudniona z powodu zastosowania nieaktywnych elementów
kontrolujących slajder na stronie głównej. Treści alternatywne
grafik w postaci „Logotypy” lub „Działanie 11.3” niewiele mówią.
Na podstronach zdarzają się grafiki, które nie posiadają treści
alternatywnych wcale. W serwisie znajdują się również linki,
które nie zawierają żadnej treści. Wiele odnośników posiada
zdublowane treści w tytułach, powodując w programach
czytających tzw. efekt jąkania. Brakuje ułatwień w postaci
dostosowania kontrastu. Taka funkcjonalność z pewnością by
się przydała, ponieważ niektóre elementy serwisu nie spełniają
minimalnych wymagań. Osoby korzystające z systemowej funkcji
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dużego kontrastu nie zobaczą logo w nagłówku strony. Brak skip
linków, które przyśpieszają nawigację przenosząc użytkownika do
konkretnej treści. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

archiwa.gov.pl

Na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przede
wszystkim należy umożliwić osobom korzystającym z klawiatury
swobodną nawigację, ponieważ aktualnie nie ma możliwości
dotarcia do rozwijanych pozycji menu oraz skorzystania
z możliwości powiększenia czcionki. Dodatkowym utrudnieniem
może być brak skip linków do pomijania części informacji.
Niektóre odnośniki nie posiadają precyzyjnych treści jak np.:
„czytaj więcej”, „1”, „2”, „3” itp. Nie wszystkie elementy graficzne
posiadają poprawnie uzupełnione treści alternatywne, a na
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podstronach większość zdjęć potraktowanych jest jako ozdobniki.
Udostępnione są kontrolki do zmiany wielkości czcionki, ale
niestety rozmiar nie zostaje zapamiętany. Przycisk wyszukiwarki
nie jest opisany. Ponadto wyszukiwarka nie działa. Kontrast
takich elementów jak wyszukiwarka, informacje w stopce nie jest
wystarczający. Kod HTML zawiera drobne błędy.
Mamy nadzieję, że zapewnienie opisane na stronie
głównej: „[…]Nowa strona będzie przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych zgodnie z Krajowymi Ramami
Interoperacyjności.” zostanie wkrótce spełnione.

nina.gov.pl

Na stronie internetowej nina.gov.pl występuje jeden
z najpoważniejszych błędów. Podstawowym problemem jest
automatycznie odtwarzany materiał filmowy z włączonym
dźwiękiem. Na domiar złego nie ma możliwości zatrzymania
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filmu, a link odpowiadający za wyłączenie dźwięku jest
pusty. Osoby korzystające z programów czytających nie będą
w stanie go odnaleźć, a dźwięk skutecznie będzie utrudniał
odsłuchiwanie informacji. Wiele elementów graficznych nie
posiada tekstu alternatywnego lub ich opisy nic nie znaczą
jak np. znak zapytania „?”. Skip link ukryty jest w taki sposób,
że nie pozwala on na odczytanie go przez programy czytające,
a ponadto nie działa. Nie ma możliwości obsłużenia kalendarza
oraz aktualności za pomocą klawiatury. Niektóre odnośniki nie
posiadają precyzyjnych treści jak np.: „czytaj więcej”. Zaburzona
hierarchia nagłówków nie oddaje poprawnie struktury
serwisu. Kontrast treści umieszczonych na zdjęciach nie jest
wystarczający. Kod HTML nie posiada błędów.

pisf.pl
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Najpoważniejszą przeszkodą na stronie pisf.pl jest brak
możliwości obsługi głównego menu za pomocą klawiatury.
Ponadto fokus na niektórych elementach nie jest w ogóle
widoczny. Nawigacja może być również utrudniona z powodu
braku tzw. skip linków. Poważnym błędem jest niezastosowanie
list elementów dla grup linków, m. in. w menu głównym
strony. Pola formularzy na stronie głównej opatrzone są
etykietami, ale ukryte są w taki sposób, że nie pozwala on na
odczytanie ich przez programy czytające. Struktura i hierarchia
nagłówków nie jest prawidłowa. Istnieje wiele zdublowanych
informacji znajdujących się w treściach alternatywnych dla
odnośników obejmujących zarówno tekst jak i grafikę, powodując
w programach czytających tzw. efekt jąkania. Niektóre grafiki
pełniące role ozdobników posiadają niepotrzebnie uzupełniony
opis alternatywny. Kod HTML nie posiada błędów.
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nimoz.pl

Na wielu podstronach serwisu nimoz.pl hierarchia
nagłówków jest zaburzona i nie opisuje dokładnie ich struktury.
Kontrolki do zmiany wielkości czcionki powiększają tekst tylko
na stronie głównej. Przechodząc na podstronę, ich kliknięcie
za każdym razem powoduje przejście na stronę główną.
W udostępnionej wersji kontrastowej rozwijane pozycje menu
nie spełniają minimalnych wymagań. Napotkać można również
na niejednoznaczne odnośniki jak np.: prev slide button, pause
slideshow button, które mogą być niezrozumiałe dla osób
korzystających z programów czytających. Zdarzają się również
odnośniki nie zawierające żadnych informacji. Nie wszystkie
grafiki są poprawnie opisane zwłaszcza te, które pełnią rolę
ozdobników. Listy definicji służące do opisywania np. terminów
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słownikowych zostały wykorzystane do budowy menu w stopce.
Kod HTML i CSS zawiera błędy.

opi.org.pl

Na stronie głównej serwisu opi.org.pl znajdują się tylko
nagłówki pierwszego poziomu, a to powoduje brak hierarchii
informacji, która jest ważna dla użytkowników korzystających
np. z programów czytających. Niektóre elementy graficzne nie
posiadają treści alternatywnych, a w niektórych przypadkach jest
niezrozumiała jak np.: „#”. Wszystkie pola formularzy na stronie
głównej są opisane, jednak na podstronie wyników wyszukiwania
już nie. Treść niektórych odnośników nie jest precyzyjna jak np.:
„więcej”, „#” lub nie posiadają treści wcale jak np. nieopisane
zdjęcia w slajderze. Rozwinięcie głównego menu jak również
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zmiana slajdów nie jest możliwe bez użycia myszki. Dla osób
korzystających z klawiatury te elementy są niedostępne. Listy
wypunktowane, które są doskonałym sposobem na grupowanie
odnośników nie zostały zastosowane w miejscach, w których
jest to konieczne np.: rozwijane górne menu, które poza tym
jest niepoprawnie zagnieżdżone. Nawigacja może być również
utrudniona z powodu braku tzw. skip linków. Kod HTML i CSS
posiada błędy.

ncn.gov.pl

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki
nagłówki rozmieszczone są chaotycznie, a ich hierarchia nie
odzwierciedla w prawidłowy sposób struktury serwisu. Duża
część linków jest pusta np.: w prawym górnym rogu i w dziale
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„Partnerzy” lub ich treść nie jest precyzyjna jak choćby „«”, „»”, „›”.
Brak mapy strony oraz dodatkowych ułatwień dla użytkowników
jak np. zmiana kontrastu, która w tym wypadku jest wymagana,
ponieważ nie wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.
Niektóre elementy graficzne nie posiadają treści alternatywnych.
W bazie ofert żadne z pól formularza nie posiada etykiety, zatem
nie będzie poprawnie anonsowane np. przez programy czytające.
Kod HTML nie zawiera błędów.

nask.pl

Serwis nask.pl jest archaiczny i daleko odbiega od aktualnych
standardów przede wszystkim za sprawą wielokrotnie
zagnieżdżanych tabel, które zostały wykorzystane do budowy
układu strony. Brak jakiejkolwiek struktury nagłówków, list, skip
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linków skutecznie utrudnia zrozumienie i odnalezienie informacji
dla użytkowników korzystających np. z programów czytających.
Żaden z formularzy nie posiada prawidłowo opisanych pól.
Większość z nich nie posiada etykiet. Na podstronach nie
wszystkie elementy graficzne posiadają opisy alternatywne
podobnie jak wykorzystane animacje flashowe. Kontrast
niektórych elementów nie jest wystarczający. Kod HTML zawiera
błędy.

ncbir.pl

Najpoważniejszym zaniedbaniem na stronie ncbir.pl są
nieopisane pola formularzy oraz brak treści alternatywnych dla
grafik pełniących rolę odnośników. Dodatkowym utrudnieniem
jest brak skip linków do pomijania bloków informacyjnych
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i nawigacyjnych. Na stronie głównej hierarchia nagłówków
wygląda dobrze jednak nie powinny być one w aktualnym
kształcie wykorzystane jako zakładki slajdera. Na niektórych
podstronach ich hierarchia jest zaburzona. Treść sporej ilość
odnośników nie jest precyzyjna jak np. „więcej”, „zobacz wszystkie”.
Listy nieuporządkowane, które są doskonałym sposobem na
grupowanie odnośników nie są optymalnie wykorzystane.
Powiększenie czcionki przy użyciu udostępnionych kontrolek
nie jest możliwe za pomocą klawiatury, ponieważ nie są one
linkami. Niewidoczny w niektórych przypadkach fokus znacząco
utrudnia poruszanie się po serwisie bez użycia myszki. Na uwagę
zasługuje fakt, że wersja kontrastowa nie odbiega znacznie
układem od wersji podstawowej i zachowany jest odpowiedni
kontrast. Kontrolki odpowiadające za rozmiar czcionki są słabo
widoczne i nie powiększają wszystkich treści. Kod HTML nie
zawiera błędów.
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sgh.waw.pl

Na stronie internetowej SGH nagłówki rozmieszczone są
chaotycznie, a ich hierarchia nie odzwierciedla w prawidłowy
sposób struktury serwisu. Układ strony został zbudowany na
wielu zagnieżdżonych tabelach. Jest to metoda archaiczna
i niepoprawna, zwłaszcza z punktu widzenia programów
czytających, z których korzystają osoby z dysfunkcjami wzroku.
Wiele elementów graficznych nie posiada opisów alternatywnych
lub są niepoprawne jak np. „http://www.sgh.waw.pl/pl/prasa_
uczelniana/kwartalnik_knop_4_37_2015.jpg”. Wiele odnośników
nie informuje dokładnie o celu jak np. „więcej” oraz takich, które
zawierają zdublowane tytuły powodując tzw. efekt jąkania. Brak
możliwości rozwinięcia górnego menu, aktualności, zmiany
wielkości czcionki za pomocą klawiatury. Listy wypunktowane
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nie są optymalnie wykorzystane w celu grupowania odnośników
i podobnych semantycznie elementów. Brakuje ułatwień
w postaci dostosowania kontrastu. Taka funkcjonalność
z pewnością by się przydała, ponieważ duża część treści serwisu
nie spełnia minimalnych wymagań. Kontrolki służące do
powiększania czcionki nie powiększają wszystkich treści. Kod
HTML zawiera bardzo dużą ilość błędów.

funduszeeuropejskie.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich to kolejny serwis Ministerstwa
Rozwoju, który wykonany jest niemal wzorcowo. Zajmuje wysokie
miejsce wśród badanych stron pod względem zgodności ze
standardem WCAG 2.0.
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Dostępność stron internetowych jest procesem
ciągłym, zatem kilka rzeczy wymaga jeszcze dopracowania.
Doprecyzowanie zawartości tekstowej odnośników w slajderze,
ponieważ same numerki: „1”, „2”, „3” itp. dla osób korzystających
z programów czytających nic nie mówią. Niektóre odnośniki
posiadają zdublowane treści w tytułach, powodując tzw. efekt
jąkania. Atrybuty zmiany języka na polski zastosowane są
niepoprawnie do treści angielskojęzycznych jak np. nazwy portali
społecznościowych. Kod HTML i CSS jest bezbłędny.

biznes.gov.pl

W całym serwisie biznes.gov.pl zastosowanie nagłówków
wymaga dopracowania. Powinien znajdować się jeden nagłówek
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pierwszego poziomu pozostałe powinny opisywać bloki
informacyjne.
Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji dla osób
z dysfunkcjami jest brak tzw. skip linków służących do pomijania
powtarzających się na podstronach treści. Na stronie znajdują
się pola formularzy bez powiązanych etykiet, które mogą być
niezrozumiałe dla osób korzystających z programów czytających.
Listy nieuporządkowane, które są zalecanym sposobem na
grupowanie odnośników nie zostały optymalnie wykorzystane.
Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo
widocznego fokusa na niektórych elementach. Niektóre elementy
serwisu nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu. Kod
HTML i CSS posiada błędy.

ceidg.gov.pl
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Najpoważniejszym problemem w serwisie ceidg.gov.pl są
nieopisane pola formularzy oraz brak treści alternatywnych
elementów graficznych. Niestety podczas badania nie znaleziono
wyszukiwarki treści i mapy strony. Struktura nagłówków powinna
być dopracowana. Na stronie głównej w sekcji „Najczęściej
zadawane pytania” zamiast nagłówków powinny być odnośniki
pogrupowane w listy, natomiast na podstronach należy poprawić
hierarchię. W tej samej sekcji „Najczęściej zadawane pytania”
odpowiedzi na pytania znajdują się w graficznych infografikach,
które nie posiadają alternatywnej tekstowej informacji.
W udostępnionej wersji kontrastowej nie wszystkie elementy
spełniają minimalne wymagania. Kontrolki do powiększania
czcionek znajdują się tylko na niektórych podstronach, nie
powiększają wszystkich treści, a zmieniony rozmiar na kolejnych
podstronach nie zostaje zapamiętany. Nawigacja może być
również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków. Podczas
nawigacji za pomocą klawiatury fokus bieżącego elementu jest
mało widoczny. Kod HTML i CSS posiada błędy.
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mapadotacji.gov.pl

Na stronie mapadotacji.gov.pl nawigacja za pomocą
klawiatury nie jest możliwa, ponieważ po wejściu
w wyszukiwarkę „Zobacz, jak Polska zmienia się …” użytkownik
zostaje tam uwięziony. Fokus wędruje w kółko po tych
samych elementach. Nie wszystkie zdjęcia są opisane tekstem
alternatywnym. Z kolei ozdobne grafiki zamiast być puste,
aby były ignorowane przez technologie asystujące posiadają
niepotrzebne informacje jak np.: „punktor”, „separator”. Wiele
pól formularzy nie posiada etykiet. Na stronie projektów wiele
odnośników jest pustych. Brak skip linków. Odnośniki, które
pojawiają się w charakterystyczny dla nich sposób podczas
nawigacji za pomocą klawiatury są zwykłymi odnośnikami
prowadzącymi na inne podstrony, zamiast kierować do konkretnej
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treści na aktualnie wyświetlanej stronie. Kod HTML i CSS nie
posiada błędów.

kiw-pokl.org.pl

Najpoważniejszym problemem strony kiw-pokl.org.pl jest
brak możliwości nawigacji za pomocą klawiatury z powodu
całkowicie niewidocznego fokusa. Wiele elementów graficznych
nie posiada alternatywnych opisów, które są obowiązkowym
elementem. Podobny problem dotyczy pól formularzy, które
nie posiadają etykiet. Serwis został wyposażony w nagłówki,
jednak ich hierarchia nie została zachowana. Kontrast wielu
kluczowych elementów nawigacyjnych w części centralnej
strony jest nieprawidłowy, a serwis nie został wyposażony
w wersję o podwyższonym kontraście. Brakuje również
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jednoznacznych tytułów stron, które oprócz nazwy podstrony
informowałyby o nazwie serwisu. Jest to szczególnie istotne dla
osób korzystających z programów czytających, ponieważ tytuły
odczytywane są jako pierwsza informacja po wejściu na stronę
i pozwalają zorientować się użytkownikom o jej zawartości. Kod
HTML i CSS zawiera błędy.

utk.gov.pl

Na stronie głównej Urzędu Transportu Kolejowego hierarchia
i struktura nagłówków jest poprawna, ale na niektórych
podstronach należy je dopracować. Nie wszystkie elementy
graficzne posiadają treści alternatywne, a jest to szczególnie
istotne dla tych, które pełnią role odnośników. Kod HTML
jest bezbłędny. Pomimo wymienionych problemów serwis
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utk.gov.pl prezentuje wysoki poziom dostępności w porównaniu
do pozostałych badanych stron internetowych.

ulc.gov.pl

Na stronie głównej Urzędu Lotnictwa Cywilnego hierarchia
i struktura nagłówków powinna być dopracowana, zwłaszcza
na podstronach. Nie wszystkie elementy graficzne posiadają
treści alternatywne, a jest to szczególnie istotne dla tych, które
pełnią role odnośników. Żadne z pól formularzy i przycisków
w stopce strony mających zwiększyć dostępność serwisu nie
posiada etykiet i opisów. Zastosowane atrybuty tytułów nie
mogą być substytutem tekstowej zawartości przycisku lub
linku. Kolejny problem z ww. przyciskami to brak widocznego
fokusa. Użytkownicy korzystający z klawiatury nie skorzystają
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z tego elementu. Po zaznaczeniu tekstu i próby skorzystania
z wbudowanego syntezatora mowy nic nie słychać. Pytanie zatem
dla kogo zostały stworzone te „ułatwienia”? Wiele odnośników
nie jest precyzyjnych. Począwszy od krótkich nic niemówiących
„1”, „2”, „czytaj więcej”, a skończywszy na zbyt długich i równie
niezrozumiałych wielozdaniowych linkach. Nawigacja może
być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków. Listy
wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie
grup linków nie są optymalnie wykorzystane. Kod HTML i CSS
zawiera błędy.

gunb.gov.pl

Strona Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wykonana
jest na archaicznym rozwiązaniu polegającym na użyciu tzw.
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ramek, w których osobno ładowane są poszczególne pliki stron.
Z tego powodu tytuł każdej załadowanej podstrony jest taki sam.
Brakuje ogólnej wyszukiwarki informacji, opisów alternatywnych
dla grafik, list wypunktowanych do grupowania odnośników,
nagłówków, skip linków. Podczas nawigacji za pomocą klawiatury
widoczny fokus nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu.
Kod HTML i CSS zawiera błędy. Wszystkie wymienione powyżej
błędy w połączeniu z układem strony opartym o tabele powodują,
że strona jest archaiczna, dalece odbiegająca od aktualnych
standardów i w dużej mierze niedostępna. Wypadła jako jedna
z najgorszych ze wszystkich badanych serwisów.

gddkia.gov.pl
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Najpoważniejszym problemem w serwisie gddika.gov.pl jest
brak możliwości obsługi za pomocą klawiatury z co najmniej
dwóch powodów: braku widocznego fokusa oraz permanentnym
przeładowaniu strony, które uniemożliwia przejście do
głównego menu. Ponadto w nagłówku strony znajduje się
enigmatyczna ikonka, chyba mikrofonu, po kliknięciu której
pojawia się informacja, jak pobrać program czytający „Poniżej
prezentujemy instrukcję instalacji darmowego czytnika ekranu
wykorzystującego syntezator oparty na głosie aktora…”. Osoba
niewidoma nie posiadając żadnego czytnika i tak tego nie
odczyta. Mało tego osoba niewidoma bez czytnika ekranu nie jest
w stanie uruchomić przeglądarki internetowej. Kolejny problem
to odnośnik ukazujący ten tekst – jest pusty. Owszem znajduje
się tam obrazek, ale jest on ukryty w sposób niewidoczny dla
programów czytających. Biorąc pod uwagę wszystkie te problemy
możemy zadać pytanie dla kogo jest ta informacja? Ta informacja
pojawi się tylko dla osoby, która widzi i korzysta z myszki... Ten
bezużyteczny mechanizm jest doskonałym przykładem o braku
świadomości zarówno właścicieli serwisów jak i wykonawców
o tym, czym jest dostępność i dla kogo.
Zrozumienie nawigacji również utrudnią zdublowane
treści w tytułach większości linków powodując tzw. efekt
jąkania oraz puste odnośniki jak np. te prowadzące do
portali społecznościowych i RSS. W wersji kontrastowej nie
wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania. Niektóre
pola formularzy nie posiadają etykiet. Hierarchia i struktura
nagłówków jest niepoprawna. W formularzu kontaktowym
znajduje się CAPTCHA. Kod HTML jest bez błędów.
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gitd.gov.pl

Najpoważniejszym uchybieniem w serwisie gitd.gov.pl są
niepoprawnie opisane grafiki. Ich opisy w postaci np. „img_1”,
„img_2”, „1”, „4 slajder1”, „sepo” niestety nic mówią. Obsługa
za pomocą klawiatury może być nieco kłopotliwa z powodu
słabo widocznego na niektórych elementach fokusa, zarówno
w oryginalnej jak i kontrastowej wersji. Niepokojącym
zjawiskiem jest dublowanie przez wykonawców oraz redaktorów
serwisów treści znajdujących się w tytułach dla odnośników
tekstowych, które w programach czytających mogą powodować
tzw. efekt jąkania, czyli wielokrotne odczytywanie tej samej
informacji. Hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.
W formularzu kontaktowym znajduje się graficzna CAPTCHA.
W ten sposób zabezpieczony formularz jest niemożliwy do
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obsłużenia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Kod HTML i CSS
zawiera błędy.

insp.waw.pl

Strona insp.waw.pl wykonana jest na archaicznym
rozwiązaniu polegającym na zastosowaniu wielu tabel do
rozmieszczenia poszczególnych elementów.
Brakuje opisów alternatywnych dla grafik, list
wypunktowanych do grupowania odnośników, nagłówków, skip
linków. Podczas nawigacji za pomocą klawiatury fokus jest słabo
widoczny, a niektórych elementów jak np. zamknięcie okienka
informacyjnego o cookies nie można obsłużyć wcale. Kod HTML
i CSS zawiera błędy. Wszystkie wymienione powyżej błędy
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powodują, że strona daleko odbiega od aktualnych standardów
i w dużej mierze jest niedostępna. Wypadła jako jedna
z najgorszych ze wszystkich badanych serwisów.

polska.travel

W serwisie polska.travel hierarchia nagłówków jest zaburzona
i nie oddaje poprawnie jego struktury. Wiele pól formularzy
znajdujących się na stronie głównej nie posiada etykiet. Nie
wszystkie elementy graficzne posiadają treści alternatywne.
Kontrast treści informacji o cookies, stopki serwisu oraz
newslettera w stosunku do tła jest niewystarczający. Brak
skip linków, które ułatwiają np. osobom niewidomym szybkie
przemieszczanie się w obrębie treści wyświetlanej strony.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu
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słabo widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu
oraz braku możliwości dotarcia do rozwijanego górnego
menu. Dodatkowo jego główne pozycje nie są odnośnikami.
Taka sama sytuacja występuje w sliderze. Brakuje również
jednoznacznych tytułów stron, które oprócz nazwy podstrony
informowałyby o nazwie serwisu. Jest to szczególnie istotne dla
osób korzystających z programów czytających, ponieważ tytuły
odczytywane są jako pierwsza informacja po wejściu na stronę
i pozwalają zorientować się użytkownikom o jej zawartości. Kod
HTML i CSS posiada błędy.

cos.pl

Strona główna cos.pl podobnie jak w poprzednim badaniu
wita nas wielką animacją flash. Na szczęście pod nią znajduje się
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główne menu prawidłowo osadzone w formie listy. Niestety nie
ma jakiejkolwiek struktury nagłówków, wyszukiwarki, mapy strony
oraz skip linków. Treści alternatywne do zdjęć zamieszczanych
np. w aktualnościach lub ofercie zapewne generowane są
automatycznie, ponieważ zawierają takie treści jak: „ikona PSZakopane-2016.jpg”, „of1”, „of2”. Duża ilość linków „więcej” również
nie ułatwia zrozumienia treści. Obsługa za pomocą klawiatury
może być utrudniona, ponieważ na niektórych elementach nie
widać fokusa lub jest on zbyt słabo wyróżniony. W systemowym
trybie wysokiego kontrastu nie widać np. odnośników służących
do zmiany języka. Kod HTML posiada błędy.

pot.gov.pl
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Na stronie pot.gov.pl większość pól formularzy nie
jest opisanych. Wszystkie grafiki na stronie głównej
posiadają treści alternatywne jednak informacje typu:
„270x136_Poznań_kulinarnu3.jpg”, „270x136_rowerowa1.jpg”
nic nie przekazują. Struktura nagłówków nie oddaje w pełni
hierarchii informacji, a na niektórych podstronach praktycznie
nie istnieje. Głównego menu nie da się obsłużyć bez użycia
myszki. Kontrast nagłówka strony wraz z głównym menu, stopki
oraz tytułów aktualności nie jest wystarczający. W systemowym
trybie wysokiego kontrastu nie widać np. nazwy serwisu. Nie
ma żadnych mechanizmów pozwalających użytkownikowi
dostosowanie widoku treści jak zmiana kontrastu, która w takiej
sytuacji jest wymagana. Dodatkowym utrudnieniem jest brak skip
linków do pomijania bloków informacyjnych i nawigacyjnych.
Tytuły podstron nie zawierają pełnej informacji na jakiej stronie
użytkownik się znajduje. Wiele odnośników jest pustych jak np.
graficzne „Czytaj więcej”. Kod HTML i CSS posiada błędy. Serwis
nie uległ poprawie od ostatniego badania.
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turystykabezryzyka.gov.pl

W serwisie turystykabezryzyka.gov.pl hierarchia i struktura
nagłówków nie jest poprawna. Nie wszystkie grafiki na
podstronach posiadają uzupełnione treści alternatywne.
Udostępnione zostały kontrolki do powiększania tekstu jednak
po przejściu na kolejne podstrony rozmiar nie jest zapamiętany.
Wersja kontrastowa nie spełnia minimalnych wymagań.
Obsługa za pomocą klawiatury praktycznie nie jest możliwa
z powodu całkowitego braku fokusa. Listy wypunktowane, które
są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków nie są
optymalnie wykorzystane. W serwisie nie znajdziemy również
tak podstawowego elementu jak wyszukiwarka. Kod HTML nie
posiada błędów.
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copemsw.gov.pl

W serwisie copemsw.gov.pl najpoważniejszym problemem
jest brak etykiet dla pól formularzy oraz opisów alternatywnych
do osadzonych grafik. Hierarchia i struktura nagłówków nie jest
poprawna.
Napotkać można również na niejednoznaczne odnośniki jak
np.: „więcej”. Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem
na opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
Warto byłoby na stronie głównej w tytule rozwinąć nazwę
serwisu i zamiast COPE podać „Centrum Obsługi Projektów
Europejskich”. Kod HTML i CSS posiada błędy.
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coi.gov.pl

W serwisie Centralnego Ośrodka Informatyki
najpoważniejszym problemem jest brak opisów alternatywnych
do osadzonych grafik. Na podstronach związanych z karierą
pola formularzy nie posiadają etykiet. Struktura nagłówków nie
jest poprawna. Listy powinny być wykorzystane do grupowania
odnośników w stopce. Jest to istotne, ponieważ podczas
poruszania się w standardowy sposób za pomocą klawiatury
w programie czytającym linki znajdujące się bezpośrednio obok
siebie są przetwarzane jako jeden długi odnośnik. Napotkać
można również na niejednoznaczne odnośniki jak np.: „więcej”.
Dodatkowym utrudnieniem dla osób z dysfunkcjami może być
brak skip linków do pomijania części informacji. Nie znajdziemy
również tak podstawowego elementu jak wyszukiwarka. Kontrast
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niektórych treści nie jest wystarczający. Kod HTML i CSS posiada
błędy.

historiapojazdu.gov.pl

W serwisie historiapojazdu.gov.pl nawigacja za pomocą
klawiatury może być utrudniona z powodu słabo lub braku
widocznego fokusa. Ponadto kolejność nawigacji za pomocą
klawiatury nie odpowiada logice serwisu i kolejności
wprowadzania danych. Napotkać można również na
niejednoznaczne odnośniki jak np.: „- A +”. Zastosowane dla
nich atrybuty tytułów nie mogą być substytutem tekstowej
zawartości odnośnika. Brak skip linków, jednak przy tak nielicznej
zawartości informacji nie jest to poważny błąd. Brakuje również
jednoznacznych tytułów stron, które oprócz nazwy serwisu
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informowałyby o aktualnej podstronie. Kod HTML i CSS posiada
błędy.

obywatel.gov.pl

Na stronie www.obywatel.gov.pl nie wszystkie treści
spełniają minimalne wymagania kontrastu. Ten sam problem
dotyczy również fokusa podczas nawigacji za pomocą klawiatury.
Niektóre podstrony nie posiadają pełnego tytułu, w którym
znajdowałaby się również nazwa serwisu. Jest to szczególnie
istotne dla osób korzystających z programów czytających,
ponieważ tytuły odczytywane są jako pierwsza informacja po
wejściu na stronę i pozwalają zorientować się użytkownikom
o jej zawartości. Struktura nagłówków wymaga dopracowania
m.in. dlatego, że w stopce występują jako samodzielne linki. Listy
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wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie
grup linków nie są optymalnie wykorzystane. Na podstronie
wyników wyszukiwania nie ma możliwości dotarcia do
odnalezionych pozycji za pomocą klawiatury, ponieważ odnośniki
do nich zostały opatrzone atrybutem o wartości wykluczającej je
z takiego sposobu nawigacji. Kod HTML i CSS posiada błędy.

fundusze.mswia.gov.pl

Serwis Departamentu Współpracy Międzynarodowej
i Funduszy Europejskich MSWiA możemy zaliczyć do jednego
z najlepiej przygotowanych serwisów pod kątem dostępności.
Biorąc pod uwagę, że dostępność stron internetowych jest
procesem a nie stanem, kilka elementów wymaga jeszcze
dopracowania ja np.: poprawa widoczności fokusa. Na niektórych
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elementach zwłaszcza graficznych przerywana ramka pojawia
się niepełna i słabo kontrastuje z otoczeniem. Na stronie
głównej znajdują się również puste odnośniki, które należy
albo poprawnie opisać albo usunąć, jeśli nie są potrzebne.
W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie są widoczne
takie elementy jak wyszukiwarka, link dla ułatwień dla osób
z dysfunkcjami i wersji językowej. Kod HTML jest wolny od
błędów.

prokuratoria.gov.pl

W sersie prokuratoria.gov.pl przede wszystkim należy zadbać
o odpowiednią hierarchię i strukturę nagłówków, ponieważ
w obecnym kształcie dla osób posługujących się programami
czytającymi wprowadza chaos informacyjny. Wyszukiwarka
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posiada pole i przycisk, które opisane są w języku angielskim. Na
podstronach znajdują się grafiki, które nie są poprawnie opisane
jak np.: „Leszek Bosek_zdjęcie na stronę v2”. Napotkać można
również na niejednoznaczne odnośniki jak np.: „czytaj więcej”.
Kod HTML i CSS posiada błędy.

akcjonariatobywatelski.pl

Udostępnione w serwisie kontrolki zmieniające rozmiar
czcionki nie powiększają wszystkich informacji, a po przejściu na
kolejne podstrony ich rozmiar nie jest zapamiętany. W serwisie
znajdują się również niejednoznaczne odnośniki jak np.: „1”,
„2”, „3”, „dalej topnews”. Kontrast niektórych elementów nie jest
wystarczający. Co prawda udostępniona jest wersja kontrastowa,
ale zdecydowanie odbiega ona zarówno zawartością jak

96

i funkcjonalnością od oryginalnej wersji. Nawigacja za pomocą
klawiatury może być utrudniona z powodu słabo widocznego
fokusa. Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
grupowanie odnośników nie są wykorzystane wszędzie tam gdzie
powinny. Kod HTML nie posiada błędów.

se.msp.gov.pl

W serwisie sprzedaży aktywów Ministerstwa Skarbu Państwa
głównym problemem jest zbyt słaby kontrast. Przykładem
może być wyszukiwarka, ikona prowadząca do informacji
o dostępności (z wózkiem inwalidzkim), cała zawartość stopki.
Z kolei w systemowym trybie wysokiego kontrastu nie są
widoczne loga ministerstwa. Dodatkowym utrudnieniem dla osób
korzystających z klawiatury jest nielogiczna kolejność poruszania
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się po aktywnych elementach względem układu wizualnego. Na
podstronach struktura nagłówków oraz opisy dla zdjęć również
powinny być dopracowane. Aktualnie wiele grafik nie posiada
opisów alternatywnych. Kod HTML nie posiada błędów.

krus.gov.pl

W serwisie krus.gov.pl wiele osadzonych na stronie grafik
nie posiada treści alternatywnych. Na podstronie wyników
wyszukiwania pole formularza nie posiada etykiety. Listy
wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie
grup linków nie są optymalnie wykorzystane. Kontrast większości
treści nie spełnia minimalnych wymagań, ale w nagłówku
serwisu udostępniony jest link do wersji o wysokim kontraście
jednak jest zdecydowanie za mało wyeksponowany. Kontrolki do
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powiększania tekstu umieszczone na podstronach nie działają.
Kod HTML i CSS posiada błędy.

wetgiw.gov.pl

W serwisie wetgiw.gov.pl struktura i hierarchia nagłówków
nie jest prawidłowa. Wiele odnośników jest pustych jak np.
graficzne „więcej”. Zastosowane atrybuty tytułów nie mogą być
substytutem tekstowej zawartości linku. Przycisk wyszukiwarki
nie jest w żaden sposób opisany. Tytuły podstron nie zawierają
pełnej informacji na jakiej stronie użytkownik się znajduje.
Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami
jest brak tzw. skip linków służących do pomijania powtarzających
się na podstronach treści. Udostępnione kontrolki powiększania
tekstu nie działają na wszystkie treści, a na stronie głównej
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zwiększają tylko odstępy pomiędzy wierszami. Kod HTML i CSS
posiada błędy.

arimr.gov.pl

Na stronie głównej arimr.gov.pl struktura nagłówków jest
zachowana, ale na podstronach ich hierarchia jest zaburzona. Nie
wszystkie elementy graficzne posiadają poprawnie uzupełnione
treści alternatywne. Na wielu odnośnikach występuje tzw. efekt
jąkania spowodowany umieszczeniem w nich tytułu o takiej
samej treści. Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem
na opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
W udostępnionej wersji o wysokim kontraście nie ma możliwości
obsługi górnego rozwijanego menu z powodu braku widocznego
fokusa. Ponadto w tym trybie „kafelki” punktów startowych
100

nie ulegają zmianie tym samym nie spełniając minimalnych
wymagań kontrastu. Na podstronie wyników wyszukiwania pole
formularza nie posiada etykiety. Kod HTML i CSS posiada błędy.

ksow.pl

Najpoważniejszymi błędami serwisu ksow.pl podobnie jak
w poprzednim badaniu jest brak treści alternatywnych dla grafik
oraz etykiet dla pól formularzy. Hierarchia nagłówków strony
głównej na pierwszy rzut wygląda poprawnie, ale po dokładnym
przyjrzeniu zobaczymy, że najważniejszą informacją tej strony jest
„Szukaj”. Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem
na opisywanie grup linków (jak np. menu) nie są optymalnie
wykorzystane. Odnośniki o treści „A” nic nie mówią. Powiększanie
czcionki działa niestety tylko w obrębie treści podstron. Brak
101

skip linków. Brakuje ułatwień w postaci dostosowania kontrastu
zwłaszcza, że kontrast zielonych informacji na białym tle nie jest
wystarczający. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

anr.gov.pl

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

aon.edu.pl

W serwisie aon.edu.pl zastosowane nagłówki nie oddają
poprawnej struktury serwisu. Większość grafik nie posiada
treści alternatywnych. Jeśli już są uzupełnione to ich treść nic
nie przekazuje np.: „wko20160217-2”, „niemcy20160217-2”,
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„CIMG7532-20160211”. Duża ilość odnośników posiada takie
same tytuły (zawartość atrybutu title), co ich właściwa treść
powodując tzw. efekt jąkania, czyli kilkukrotne odczytywanie
przez programy czytające tych samych informacji. Powyższe błędy
automatycznie powodują, że zrozumienie większości odnośników
będzie dla osób korzystających z technologii asystujących
utrudnione lub niemożliwe.
Pole wyszukiwarki nie posiada etykiety, przycisk również
nie jest opisany. Brak również skip linków, które umożliwiają
szybsze poruszanie się po bieżącej stronie użytkownikom
niewidomym. Nawigacja za pomocą klawiatury nie jest możliwa,
ponieważ fokus aktywnie wybranego elementu nie jest widoczny.
Rozwijane menu również nie działa bez użycia myszki. Kontrast
większości treści nie jest wystraczający. Kod HTML i CSS posiada
błędy.
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amw.com.pl

Na stronie Agencji Mienia Wojskowego niektóre grafiki
pełniące rolę ozdobników posiadają niepotrzebnie uzupełniony
opis alternatywny, który jest taki sam jak tekst znajdujący
się obok, powodując tzw. efekt jąkania, czyli kilkukrotne
odczytywanie np. przez programy czytające tej samej informacji.
Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem na
opisywanie grup nie są optymalnie wykorzystane. Kontrast
formularzy na podstronach nie jest wystarczający. Obsługa
za pomocą klawiatury na podstronach może być utrudniona
z powodu braku widocznego fokusa na odnośnikach
umieszczanych w treściach artykułów. Kod HTML jest bezbłędny.
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dgrsz.mon.gov.pl

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

wojsko-polskie.pl

W serwisie Wojska Polskiego hierarchia i struktura
nagłówków nie jest poprawna. Wszystkie grafiki posiadają
treści alternatywne jednak nie zawsze opisują prawdziwą jej
zawartość jak np. enigmatyczny „obraz”. Niektóre z nich dublują
opis alternatywny z informacjami tekstowymi znajdującymi się

107

obok oraz w tytułach jak np. w sekcji „Polecane linki”. Każdy z tych
odnośników zostanie odczytany 3 krotnie. Listy wypunktowane,
które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków
(jak np. menu) nie są optymalnie wykorzystane. Dodatkowym
utrudnieniem może być brak skip linków do pomijania części
informacji. Zmiana rozmiaru tekstu za pomocą udostępnionych
kontrolek nie jest zapamiętana. Kod HTML i CSS posiada błędy.

gif.gov.pl

Serwis Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego możemy
zaliczyć do jednego z najlepiej przygotowanych serwisów pod
kątem dostępności. Biorąc pod uwagę, że dostępność stron
internetowych jest procesem a nie stanem, kilka elementów
wymaga jeszcze dopracowania jak np.: poprawa widoczności
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fokusa. Na niektórych elementach zwłaszcza graficznych
przerywana ramka pojawia się niepełna i słabo kontrastuje
z otoczeniem. Na stronie głównej znajdują się również puste
odnośniki, które należy poprawnie opisać albo usunąć, jeśli nie są
potrzebne. Zmiana rozmiaru tekstu za pomocą udostępnionych
kontrolek nie jest zapamiętana. Kod HTML jest bezbłędny.

csioz.gov.pl

W serwisie csioz.gov.pl nie wszystkie elementy graficzne
posiadają uzupełnione treści alternatywne zwłaszcza te, które
pełnią rolę odnośników. Powoduje to, że nie wiadomo dokąd
prowadzą podczas nawigacji za pomocą programu czytającego.
Na uwagę zasługuje możliwość wyboru 4 wersji kontrastowych.
Hierarchia i struktura nagłówków na podstronach jest zaburzona
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i wymaga dopracowania. Listy wypunktowane, które powinny
grupować odnośniki nie są optymalnie wykorzystane. HTML
posiada drobne błędy. Pomimo powyższych problemów
nowa strona csioz.gov.pl znajduje się wysoko w rankingu.
W porównaniu do poprzedniego badania nastąpiła znacząca
poprawa.

zip.nfz.gov.pl

W serwisie Zintegrowanego Informatora Pacjenta przede
wszystkim brakuje jakiejkolwiek struktury nagłówków. Niektóre
elementy graficzne nie posiadają odpowiedników tekstowych, jak
np. na stronie „Recepty”. W formularzach wyszukiwania placówek,
aptek etc. pola nie posiadają etykiet tekstowych. Serwis posiada
wiele wersji kontrastowych oraz możliwość powiększania tekstu,
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jednakże należy zwrócić uwagę, że w trybie wysokiego kontrastu
systemu znika większość kluczowych elementów nawigacyjnych.
Skip linki ukryte są w taki sposób, który uniemożliwia odczytanie
ich przez programy czytające. Obsługa serwisu za pomocą
klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego fokusa.
Ponadto nie ma możliwości bez użycia myszki rozwijania
kolejnych zagnieżdżeń menu. Każda podstrona posiada ten
sam mało mówiący tytuł „ZIP”. Kod HTML posiada drobne błędy.
Serwis od ostatniego badania nie uległ żadnej poprawie.

urpl.gov.pl

W serwisie urpl.gov.pl hierarchia nagłówków nie jest
zachowana. Wiele elementów graficznych nie posiada opisów
alternatywnych. Podobny problem dotyczy pól formularzy,
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które nie posiadają etykiet. Napotkać można również na
niejednoznaczne odnośniki jak np.: „więcej,” „1”, „2”, „en” Kontrolki
powiększania tekstu nie zostały zapewnione na każdej stronie,
a dodatkowo rozmiar po przejściu na podstronę nie jest
zapamiętany. Nie wszystkie grupy linków w serwisie zostały
przedstawione za pomocą list, co może utrudniać nawigację przy
włączonych technologiach asystujących. Brak skip linków. Kod
HTML i CSS posiada błędy.

nil.gov.pl

W serwisie nil.gov.pl nawigacja za pomocą klawiatury jest
praktycznie niemożliwa z powodu braku widocznego fokusa.
Dodatkowym utrudnieniem dla osób z dysfunkcjami może być
brak tzw. skip linków. Struktura i hierarchia nagłówków nie
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jest prawidłowa. Wiele elementów graficznych nie posiada
poprawnych opisów alternatywnych. Kontrast górnego menu oraz
logo w stopce nie jest wystarczający. Nie znajdziemy również tak
podstawowego elementu jak wyszukiwarka treści. Nie wszystkie
grupy linków w serwisie zostały przedstawione za pomocą list,
co może utrudniać nawigację przy włączonych technologiach
asystujących. Kod HTML nie posiada błędów.

praca.gov.pl

W serwisie praca.gov.pl każda podstrona posiada ten
sam tytuł „praca.gov.pl”. Jest on szczególnie istotny dla osób
korzystających z programów czytających, ponieważ tytuły
odczytywane są jako pierwsza informacja po wejściu na stronę
i pozwalają zorientować się użytkownikom o jej zawartości.
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W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie są widoczne logo
serwisu oraz na podstronach pola formularzy jednokrotnego
wyboru typu „radio”. Listy wypunktowane, które są zalecanym
sposobem na opisywanie grup linków nie są optymalnie
wykorzystane na stronie głównej. Kod HTML posiada drobne
błędy.

rodzicielski.gov.pl

W serwisie rodzicielski.gov.pl hierarchia nagłówków nie jest
zachowana, a ponadto niektóre z nich opisane są w j. angielskim
jak np. „Search form, Lexicon menu”. Ten sam problem występuje
dla skip linku przenoszący do głównego menu „Jump to
navigation”. Nie wszystkie grafiki są poprawnie opisane tekstem
alternatywnym jak np. te pełniące rolę ozdobną w odnośnikach.

114

Zamiast być puste, aby były ignorowane przez technologie
asystujące posiadają zdublowane treści powodując tzw. efekt
jąkania, np. wybór działów. Kontrast wielu treści nie jest
wystarczający.
Nawigacja za pomocą klawiatury może być kłopotliwa
z powodu zbyt słabego fokusa aktualnie zaznaczonego
elementu. Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem
na przedstawianie grup odnośników nie są optymalnie
wykorzystane na stronie głównej. Kod HTML i CSS posiada błędy.

senior.gov.pl

W serwisie senior.gov.pl wszystkie najistotniejsze elementy
wpływające na dostępność serwisu zostały zaniedbane. Brakuje
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jakiejkolwiek struktury nagłówków, list do przedstawienia grup
odnośników, treści alternatywnych dla elementów graficznych,
etykiet dla pól formularzy. Nie znajdziemy również wyszukiwarki
treści oraz skip linków. Fokus podczas nawigacji za pomocą
klawiatury jest słabo widoczny. Kontrast niektórych treści nie
spełnia minimalnych wymagań. Kod HTML i CSS posiada błędy.
Wszystkie powyższe problemy powodują, że strona internetowa
dla seniorów wypadła jako jedna z najgorzej przygotowanych.

zus.pl

W serwisie zus.pl niektóre z osadzonych grafik nie posiadają
opisów alternatywnych, a pola formularzy nie zostały wyposażone
w etykiety. Hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.
Wiele odnośników nie informuje dokładnie o celu jak np. „więcej”
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oraz takich, które zawierają zdublowane tytuły powodując
tzw. efekt jąkania. Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest
możliwa, ale zaznaczenie aktualnie aktywnego elementu tzw.
fokusa jest oparte na domyślnych ustawieniach przeglądarek,
co w niektórych przypadkach uniemożliwia zlokalizowanie go
na ekranie. Strona główna nie posiada skip linków, natomiast
na podstronach został zapewniony jeden skip link „Przejdź do
treści”, ale został on ukryty również dla programów czytających.
Kod HTML i CSS posiada błędy. Należy również zauważyć, że
strona główna nie jest spójna graficznie i posiada inną nawigację
niż pozostałe podstrony serwisu. Udostępniony „serwis dla
niepełnosprawnych” niestety trapią te same problemy co w wersji
graficznej, zatem nie jest żadnym ułatwieniem.

empatia.mpips.gov.pl
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W serwisie empatia.mpips.gov.pl hierarchia i struktura
nagłówków nie jest poprawna. Wiele odnośników nie informuje
dokładnie o celu jak np. „zobacz”. Żadne z pól formularzy
nie posiada powiązanych etykiet. Na stronie głównej listy
wypunktowane, które są zalecanym sposobem na przedstawianie
grup odnośników nie są optymalnie wykorzystane. Dodatkowym
utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak
tzw. skip linków służących do pomijania powtarzających się na
podstronach treści. W udostępnionej wersji kontrastowej fokus
powoduje znikanie odnośników (ten sam kolor tekstu i tła), a
jego obramowanie nie spełnia minimalnych wymagań. Kod HTML
i CSS posiada błędy.

cca.gov.pl
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W serwisie cca.gov.pl nie ma żadnej reguły w stosowaniu
tytułów podstron. Niektóre z nich posiadają tylko nazwę
konkretnego działu, inne ogólną nazwę serwisu. Hierarchia
nagłówków nie jest poprawna. Większość elementów graficznych
pełniących rolę odnośników nie posiada opisów alternatywnych.
Pola formularzy nie posiadają etykiet. Udostępniona wersja
tekstowa nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu. Zmiana
rozmiaru tekstu za pomocą udostępnionych kontrolek nie jest
zapamiętana. Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji dla osób
z dysfunkcjami jest brak tzw. skip linków służących do pomijania
powtarzających się na podstronach treści. Nawigacja za
pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku
widocznego fokusa. Kod HTML i CSS posiada błędy.

cppc.gov.pl
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Na stronie głównej serwisu cppc.gov.pl struktura nagłówków
i ich hierarchia wymaga dopracowania. Niektóre grafiki nie
posiadają poprawnych opisów alternatywnych. Brakuje również
jednoznacznych tytułów stron, które oprócz nazwy podstrony
informowałyby o nazwie serwisu. Jest to szczególnie istotne
dla osób korzystających z programów czytających, ponieważ
tytuły odczytywane są jako pierwsza informacja po wejściu
na stronę i pozwalają zorientować się użytkownikom o jej
zawartości. Napotkać można również na niejednoznaczne
odnośniki jak np.: „więcej”, „1”, „2”, „3”.Podczas nawigacji za pomocą
klawiatury fokus na większości elementów nie jest widoczny,
a w wersji kontrastowej nie widać go wcale. W udostępnionej
wersji kontrastowej nie wszystkie treści spełniają minimalne
wymagania. Kod HTML i CSS posiada błędy.

uke.gov.pl
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W serwisie uke.gov.pl znajduje się wiele pustych odnośników
oraz takich, które posiadają zdublowane tytuły powodując tzw.
efekt jąkania. Niestety brakuje również jakiejkolwiek struktury
nagłówków. Na podstronach niektóre elementy graficzne
posiadają niejasne opisy alternatywne jak np.: „Konsultacje
(wyniki)_znak, 8 02_2 (2)”. Listy wypunktowane, które są
zalecanym sposobem na przedstawianie grup odnośników nie
są optymalnie wykorzystane. Nie ma możliwości obsługi za
pomocą klawiatury zakładek pod aktualnościami oraz w prawej
kolumnie w sekcji „Dla konsumentów”. Na podstronie wyników
wyszukiwania pola formularza nie są w żaden sposób opisane.
Kod HTML nie posiada błędów.

epuap.gov.pl
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Największym problemem w serwisie epuap.gov.pl jest brak
możliwości obsługi za pomocą klawiatury z powodu całkowitego
wyłączenia widoczności fokusa aktualnie wybranego elementu.
Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami
jest brak tzw. skip linków służących do pomijania powtarzających
się na podstronach treści. Ponadto nie wszystkie tytuły są
unikalne jak np. podstrony poszczególnych aktualności. Nie
wszystkie pola formularza posiadają etykiety. Wszystkie grafiki
pełniące rolę ozdobników w odnośnikach w sekcji „katalog
spraw” posiadają niepotrzebnie uzupełniony opis alternatywny,
który w połączeniu ze zdublowanym opisem tytułu linku
powoduje aż 3 krotne odczytywanie tej samej informacji dla
jednego odnośnika. Na stronie struktura nagłówków wygląda
poprawnie jednak na podstronach ich hierarchia jest zaburzona.
Kod HTML i CSS posiada błędy.

122

danepubliczne.gov.pl

Na stronie głównej serwisu danepubliczne.gov.pl struktura
nagłówków i ich hierarchia wymaga dopracowania. Nawigacja
za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu bardzo
słabego kontrastu fokusa. Problem niewystraczającego
kontrastu dotyczy również niektórych treści w dziale zasobów
informacyjnych. Napotkać można również na niejednoznaczne
odnośniki jak np.: „czytaj więcej”. Kod HTML i CSS posiada
błędy.który w połączeniu ze zdublowanym opisem tytułu linku
powoduje aż 3 krotne odczytywanie tej samej informacji dla
jednego odnośnika. Na stronie struktura nagłówków wygląda
poprawnie jednak na podstronach ich hierarchia jest zaburzona.
Kod HTML i CSS nie jest bezbłędny.
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cezrf.pl

W serwisie cezrf.pl na wielu odnośnikach występuje tzw.
efekt jąkania spowodowany zdublowaniem jego treści w tytule.
Najpoważniejszym problemem jest jednak brak możliwości
nawigacji za pomocą klawiatury z powodu całkowicie
wyłączonego fokusa aktualnie zaznaczonego elementu. Ponadto
nie ma możliwości rozwinięcia górnego menu. Dodatkowym
utrudnieniem może być brak skip linków do pomijania części
informacji. Zarówno na stronie głównej jak i na podstronach
hierarchia nagłówków nie jest zachowana. Dodatkowo na
podstronach niektóre nagłówki są puste. Kontrast czerwonych
treści na czarnym tle nie jest wystarczający. Kod HTML posiada
drobne błędy.
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cpd.mf.gov.pl

Na stronie cpd.mf.gov.pl struktura nagłówków i ich hierarchia
wymaga dopracowania, ponieważ znajduje się zbyt wiele
nagłówków pierwszego poziomu. Nie wszystkie elementy
graficzne są poprawnie opisane tekstem alternatywnym. Każda
podstrona posiada ten sam tytuł strony, który jest istotny dla
użytkowników posługujących się programami czytającymi.
Zmiana rozmiaru tekstu za pomocą udostępnionych kontrolek po
przejściu na kolejne podstrony nie jest zapamiętana. Nawigacja
za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo
widocznego fokusa. Nie ma możliwości również rozwinąć
górnego menu, ale na szczęście na podstronach podmenu zostało
powtórzone. W udostępnionej wersji kontrastowej nie wszystkie
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treści spełniają minimalne wymagania jak np. kalendarzyki przy
polach wyszukiwarki. Kod HTML i CSS posiada błędy.

knf.gov.pl

W serwisie knf.gov.pl przede wszystkim wiele pól formularzy
nie posiada etykiet. Niektóre grafiki pełniące rolę ozdobników
posiadają niepotrzebnie uzupełniony opis alternatywny
wprowadzając niepotrzebną, nadmiarową informację. Struktura
i hierarchia nagłówków nie jest poprawna. Ponadto niektóre
treści zostały osadzone wewnątrz tabel. Jest to metoda
archaiczna i niepoprawna, zwłaszcza z punktu widzenia
programów czytających, z których korzystają osoby z dysfunkcjami
wzroku. Napotkać można również na odnośniki nie zawierające
żadnej treści jak np. ikony portali społecznościowych i kontrolki
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powiększania tekstu w nagłówku strony. Zastosowane atrybuty
tytułów nie mogą być substytutem tekstowej zawartości
odnośnika. Kod HTML i CSS posiada błędy.

finanse.mf.gov.pl

Na stronie finanse.mf.gov.pl niektóre grupy odnośników nie
zostały przedstawione za pomocą list, które znacznie ułatwiają
nawigację osobom wykorzystującym technologie asystujące jak
np. programy czytające. Wiele treści nie spełnia minimalnych
wymagań kontrastu. Chociaż autorzy umieścili odnośnik do
wersji kontrastowej, to dla użytkowników niedowidzących jest
on mało widoczny i kontrastowy. Kolejne ułatwienie w postaci
powiększania treści również nie jest zaimplementowane
poprawnie, ponieważ zmieniony rozmiar po przejściu na
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podstronę nie zostaje zapamiętany. Obsługa list rozwijanych
formularzy używając klawiatury jest utrudniona. Niektóre
z odnośników w nagłówku strony jest pustych. Co prawda jest
w nich tekst, ale został on ukryty w taki sposób, że nie będzie
przetwarzany przez programy czytające. Ponadto zastosowane
atrybuty tytułów nie mogą być substytutem tekstowej zawartości
odnośnika. Kod HTML i CSS posiada błędy.

epodatki.mf.gov.pl

W serwisie epodatki.mf.gov.pl obsługa strony za pomocą
klawiatury jest mocno utrudniona z powodu braku widoczności
fokusa na niektórych elementach. Ponadto nie ma możliwości
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki. Napotkać można
również na niejednoznaczne odnośniki jak np.: „czytaj więcej”
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oraz takie, które zawierają zdublowane tytuły powodując
tzw. efekt jąkania. Większość grafik jest opisanych poza logo
w stopce, które jako że nie są ozdobnikami powinny posiadać
jednoznaczną treść alternatywną. Hierarchia nagłówków
nie jest poprawna. Listy wypunktowane, które są zalecanym
sposobem na przedstawianie grup odnośników nie są optymalnie
wykorzystane na stronie głównej. Nawigację może utrudniać brak
skip linków oraz mapy strony. Pola wyszukiwarki nie posiadają
etykiet. Kod HTML i CSS posiada błędy.

klimada.mos.gov.pl

Najpoważniejszym utrudnieniem jest brak możliwości obsługi
strony za pomocą klawiatury z powodu braku widocznego fokusa,
aktualnie wybranego elementu. Nie ma możliwości również

129

rozwinięcia głównego menu bez użycia myszki. Większość grafik
nie posiada poprawnych opisów alternatywnych. Etykieta pola
wyszukiwarki ukryta jest w sposób uniemożliwiający odczytanie
jej za pomocą technologii asystujących, a ponadto przedstawiona
jest w języku angielskim. Struktura i hierarchia nagłówków nie
jest poprawna. Brakuje również jednoznacznych tytułów stron,
które oprócz nazwy podstrony informowałyby o nazwie serwisu.
Jest to szczególnie istotne dla osób korzystających z programów
czytających, ponieważ tytuły odczytywane są jako pierwsza
informacja po wejściu na stronę i pozwalają zorientować się
użytkownikom o jej zawartości. Nawigację może utrudniać brak
skip linków. Kontrast większości treści nie jest wystarczający. Kod
HTML i CSS jest wolny od błędów.

gios.gov.pl
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Najpoważniejszym utrudnieniem jest brak możliwości
dotarcia do rozwijanych pozycji głównego menu za pomocą
klawiatury. Elementy graficzne pełniące rolę ozdobników mają
niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne wprowadzając
niepotrzebną nadmiarową informację. Niektóre pola formularzy
nie posiadają etykiet. Brakuje jednoznacznych tytułów stron,
które oprócz nazwy podstrony informowałyby o nazwie serwisu.
Jest to szczególnie istotne dla osób korzystających z programów
czytających, ponieważ tytuły odczytywane są jako pierwsza
informacja po wejściu na stronę i pozwalają zorientować się
użytkownikom o jej zawartości. Nagłówki nie przedstawiają
prawidłowej hierarchii informacji. Nawigację może utrudniać
brak skip linków. Kod HTML posiada błędy.

naszesmieci.mos.gov.pl
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W serwisie naszesmieci.mos.gov.pl zaburzona hierarchia
nagłówków nie oddaje poprawnie struktury serwisu. Brak skip
linków do pomijania części informacji. Udostępnione kontrolki
służące powiększaniu tekstu nie powiększają wszystkiego i nie
zapamiętują rozmiaru, co dla osób o specjalnych potrzebach jest
dodatkową uciążliwością. Nie wszystkie informacje spełniają
minimalne wymagania kontrastu, a zwłaszcza te, które mogą być
przydatne dla osób niedowidzących jak choćby powiększanie
tekstu. Nie do końca wiadomo, dla jakiej grupy odbiorców
przeznaczona jest wersja tekstowa udostępniona na stronie, która
również nie spełnia standardów dostępności. Tytuły podstron
nie informują jednoznacznie na jakiej stronie użytkownik się
znajduje. Treści alternatywne zdjęć na podstronach nie do końca
opisują ich zawartość. Listy wypunktowane, które służą m.in.
do grupowania odnośników nie są optymalnie wykorzystane.
Niektóre linki nie są precyzyjnie opisane jak np. „A”, „1”, „2” itd.
lub są puste jak te prowadzące do portali społecznościowych.
Kod HTML zawiera nieliczne błędy. Serwis od czasu ostatniego
badania nie uległ żadnej poprawie.
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kzgw.gov.pl

Jednym z poważniejszych problemów w serwisie kzgw.gov.pl
jest brak jakiejkolwiek struktury nagłówków. Ponadto użytkownicy
niedowidzący korzystający tylko z klawiatury nie będą w
stanie obsłużyć strony z powodu braku widocznego fokusa. Nie
ma możliwości również rozwinięcia poszczególnych pozycji
z górnego menu. Listy wypunktowane, które są doskonałym
sposobem na opisywanie grup linków nie są optymalnie
wykorzystane. Wiele odnośników nie informuje dokładnie o celu
jak np. „więcej” oraz takich, które zawierają zdublowane tytuły
powodując tzw. efekt jąkania. Nie wszystkie grafiki posiadają
poprawne opisy alternatywne. W formularzu „poleć znajomemu”
żadne z pól nie posiada etykiet, a na domiar złego użyta została
obrazkowa CAPTCHA. Kod HTML i CSS nie posiada błędów.
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wug.gov.pl

Na stronie internetowej wug.gov.pl wersja kontrastowa
zdecydowanie różni się zawartością oraz funkcjonalnością od
graficznej. Ponadto sama ikona służąca do zmiany kontrastu wraz
z sąsiadującymi nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu.
Na wielu odnośnikach występuje tzw. efekt jąkania spowodowany
zdublowaniem jego treści w tytule. Na podstronach wiele ikon
graficznych nie posiada prawidłowych opisów alternatywnych,
które mogą wprowadzać w błąd. Przycisk wyszukiwarki nie jest
opisany, a na podstronie aktualności żadne z pól filtrowania
artykułów nie posiada etykiety. Kod HTML i CSS nie posiada
błędów.
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paa.gov.pl

W serwisie paa.gov.pl nagłówki zostały zastosowane do
poszczególnych pozycji głównego menu wbrew swojemu
prawdziwemu przeznaczeniu. Jest to szczególnie kłopotliwe
dla osób posługujących się np. programami czytającymi.
Dodatkowym utrudnieniem może być brak skip linków
do pomijania części informacji. Najpoważniejszym jednak
problemem jest brak możliwości obsługi strony za pomocą
klawiatury z powodu braku widocznego fokusa, aktualnie
wybranego elementu. Nie ma możliwości również rozwinięcia
głównego menu bez użycia myszki. Wiele odnośników
nie informuje dokładnie o celu jak np. „czytaj całość”. Pole
wyszukiwarki nie posiada etykiety. Większość grafik nie posiada
opisów alternatywnych lub są one niepoprawne jak np. nic nie
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mówiące „bjior.png d9aa23ba931209d323da9ac14041a10f,”
„banner-5.png 3df5bcfe816a6779dfa9087d50c18eb0”. Kod HTML
posiada drobne błędy.

www.pism.pl

Na stronie pism.pl żadne z napotkanych formularzy nie
posiadało opisanych pól. Duża ilość grafik będących odnośnikami
nie posiada treści alternatywnych, a to czyni je kompletnie
niezrozumiałymi dla użytkowników korzystających np.
z programów czytających. Trudno stwierdzić, która podstrona
jest główna: www.pism.pl czy www.pism.pl/strona_glowna. Na
pierwszej istnieje kilka nagłówków pierwszego poziomu na
drugiej nie ma ich wcale, a to oznacza, że serwis nie posiada
struktury informacji. Listy wypunktowane, które są doskonałym
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sposobem na opisywanie grup linków (jak np. menu) nie
są optymalnie wykorzystane. Tytuły podstron nie informują
jednoznacznie na jakiej stronie użytkownik się znajduje. Nie
jest możliwe dotarcie do rozwijanego menu używając tylko
klawiatury. Ponadto na niektórych podstronach klawiatura
zostaję zablokowana na wtyczce Facebooka. Na podstronach
jest możliwość powiększania tekstu, jednak jego rozmiar nie jest
zapamiętywany. Kod HTML i CSS jest bezbłędny. Od ostatniego
badania serwis nie uległ znacznej poprawie.

odm.gov.pl

Odm.gov.pl jest bliźniaczym serwisem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i zapewne opartym na tym samym systemie CMS,
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a to nie wróży nic dobrego, ponieważ serwis msz.gov.pl uzyskał
jeden z najgorszych wyników wśród badanych stron.
Wiele elementów graficznych pełniących rolę odnośników
nie posiada wypełnionych treści alternatywnych lub wypełnione
są w niewłaściwy sposób powodując tzw. efekt jąkania. Nie
wszystkie pola formularzy posiadają etykiety. Duża ilość pustych
nagłówków powoduje, że ich struktura nie jest prawidłowa
utrudniając nawigację np. osobom niewidomym. Bardzo słabe
wykorzystanie list do tworzenia menu. Nie do końca znane są
motywy utworzenia wersji tekstowej, która wygląda jakby nie
były załadowane pliki arkuszy styli (CSS). Jest ona kompletnie
nieczytelna i niepotrzebna. Tego rodzaju rozwiązania nie trafiają
do żadnej grupy odbiorców. Kontrast niektórych elementów jak
np. stopka oraz tekst aktualności wyświetlający się na zdjęciach
nie jest wystarczający. Całkowity brak możliwości poruszania się
po serwisie za pomocą klawiatury, ponieważ nie da się rozwinąć
górnego menu oraz niewidocznego zaznaczenia aktywnego
elementu (fokusa). Nawigację utrudnia brak skip linków oraz
mapy strony. Istnieją również zbyt długie linki, które zawierają
kilka zdań, przez co nie są jednoznaczne. Brak jakichkolwiek
dodatkowych ułatwień w postaci powiększania tekstu czy zmiany
kontrastu, które ze względu na aktualny stan wizualny na pewno
by się przydały. Te które są nie działają. Kod HTML zawiera błędy.
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pid.gov.pl

Zarówno na stronie głównej jak i podstronach znajduje
się wiele elementów graficznych, które nie posiadają opisu
alternatywnego. Inne z kolei zawierają opisy, których nie można
zrozumieć np.: „aopl 000339”, „img 0079 wizyta w brp, j.p.filiu2”.
Zaburzona hierarchia nagłówków nie oddaje poprawnie
struktury serwisu. Poruszanie się za pomocą klawiatury może
być utrudnione z powodu słabo widocznego fokusa aktualnie
wybranego elementu. Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji
jest niedziałający skip link, który powinien pozwolić przejść
do głównej treści. Niektóre z odnośników są nieprecyzyjne jak
np.: „więcej”. Wyszukiwarka serwisu nie spełnia minimalnych
wymagań kontrastu. Ze względu również na zbyt małą czcionkę
niektórych treści zalecane jest użycie mechanizmów zmiany
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kontrastu i wielkości czcionki. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
Serwis od czasu ostatniego badania nie uległ żadnej poprawie.

warsawdialogue.pl

Warsawdialogue.pl jest bliźniaczym serwisem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i zapewne opartym na tym samym systemie
CMS, a to nie wróży nic dobrego, ponieważ serwis msz.gov.pl
uzyskał jeden z najgorszych wyników wśród badanych stron.
Wiele elementów graficznych pełniących rolę odnośników
nie posiada wypełnionych treści alternatywnych lub wypełnione
są w niewłaściwy sposób powodując tzw. efekt jąkania. Nie
wszystkie pola formularzy posiadają etykiety. Duża ilość pustych
nagłówków powoduje, że ich struktura nie jest prawidłowa
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utrudniając nawigację np. osobom niewidomym. Bardzo słabe
wykorzystanie list do tworzenia menu. Nie do końca znane są
motywy utworzenia wersji tekstowej, która wygląda jakby nie
były załadowane pliki arkuszy styli (CSS). Jest ona kompletnie
nieczytelna i niepotrzebna. Tego rodzaju rozwiązania nie trafiają
do żadnej grupy odbiorców. Kontrast niektórych elementów
jak np. stopka oraz tekst aktualności wyświetlający się na
zdjęciach nie jest wystarczający. Całkowity brak możliwości
poruszania się po serwisie za pomocą klawiatury z powodu
niewidocznego zaznaczenia aktywnego elementu tzw. fokusa.
Nawigację utrudnia brak skip linków oraz mapy strony. Istnieją
również zbyt długie linki, które zawierają kilka zdań, przez co
nie są jednoznaczne. Brak jakichkolwiek dodatkowych ułatwień
w postaci powiększania tekstu czy zmiany kontrastu, które ze
względu na aktualny stan wizualny na pewno by się przydały. Te,
które są nie działają. Kod HTML zawiera błędy. Serwis od czasu
ostatniego badania nie uległ żadnej poprawie i zajął ostatnie
miejsce w badaniu.
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polskapomoc.gov.pl

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

ore.edu.pl

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji większość grafik nie
posiada alternatywnego opisu. Podobny problem występuje
z polami formularza, ponieważ nie posiadają etykiet.
W udostępnionej wersji kontrastowej nie wszystkie elementy
spełniają minimalne wymagania. Struktura oraz hierarchia
nagłówków jest nieznacznie zachwiana. Listy wypunktowane,
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które powinny grupować odnośniki nie są optymalnie
wykorzystane. Brakuje również jednoznacznych tytułów stron,
które oprócz nazwy podstrony informowałyby o nazwie serwisu.
Obsługa strony za pomocą klawiatury może być utrudniona
z powodu słabo widocznego fokusa. Udostępnione zostały
również kontrolki zmiany wielkości czcionki, jednak po przejściu
na kolejne podstrony i rozmiar nie jest zapamiętany. Kod HTML
i CSS zawiera błędy.

cke.edu.pl

Najpoważniejszym problemem w serwisie cke.edu.pl jest brak
możliwości obsługi za pomocą klawiatury. Główną przyczyną jest
brak widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu oraz
brak możliwości rozwinięcia zagnieżdżeń menu znajdującym się
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pod slajderem. W serwisie zadbano o możliwość powiększania
czcionki, jednak wymaga dopracowania, ponieważ nie wszystkie
treści się powiększają. Kolejnym utrudnieniem tym razem dla
osób korzystających z programów czytających jest ten sam tytuł
każdej podstrony serwsiu. Powinien on być unikalny dla każdej
z podstron. Wiele grafik nie posiada treści alternatywnych. Każda
aktualność na stronie głównej odczytywana jest kilkukrotnie
z powodu dublowania informacji w treściach alternatywnych
oraz tytułach. Użyte nagłówki nie oddają prawidłowej struktury
informacji. Brak skip linków. Kod HTML zawiera nieliczne błędy.

orpeg.pl

Na stronie orpeg.pl odnalezienie jakiejkolwiek informacji jest
bardzo utrudnione, ponieważ brakuje jednego z podstawowych
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elementów nawigacyjnych, wyszukiwarki. W odnalezionych
formularzach żadne z pól nie posiada etykiety. Hierarchia
nagłówków nie pozwala na określenie struktury informacji.
W większości występują głównie nagłówki pierwszego poziomu.
Niektóre odnośniki nie posiadają precyzyjnych treści jak np.:
„czytaj więcej”. Zdarzają się również grafiki z niepoprawnymi
treściami alternatywnymi jak np. kropka „.”.Listy wypunktowane,
które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie
są optymalnie wykorzystane. Kontrast treści w slajderze nie jest
wystarczający. Ten sam element w systemowym trybie wysokiego
kontrastu również nie jest czytelny. Brak skip linków. Kod HTML
i CSS zawiera nieliczne błędy.

koweziu.edu.pl
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Na stronie koweziu.edu.pl żadne z pól formularzy nie posiada
etykiet. Ozdobne elementy graficzne nie są prawidłowo opisane,
aby mogły być pomijane przez technologie asystujące. Tytuł
strony głównej to „Home”. Tak też będzie ta strona anonsowana
użytkownikom korzystającym z programów czytających. Kolejne
podstrony również nie posiadają jednoznacznych tytułów.
Brak skip linków do pomijania powtarzających się informacji.
Hierarchia nagłówków nie pozwala na określenie struktury
informacji, ponieważ znajdują się tylko nagłówki trzeciego
poziomu. Na podstronach nie ma ich wcale. Udostępniona
została wersja kontrastowa, która nie wiedzieć czemu nazywa
się „WAI” czyli „Web Accessibility Initiative”. Odbiega ona jednak
znacząco funkcjonalnością od wersji graficznej. Ponadto na
niektórych podstronach kontrast nie jest zmieniony. Listy
wypunktowane, które powinny grupować odnośniki nie są
optymalnie wykorzystane. Zbyt słaby fokus aktualnie wybranego
elementu podczas nawigacji za pomocą klawiatury. Kod HTML i
CSS zawiera błędy.
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ies.krakow.pl

Na stronie ies.krakow.pl odnalezienie informacji nie
będzie proste, ponieważ brakuje jednego z podstawowych
elementów nawigacyjnych jakim jest wyszukiwarka. Wszystkie
z zamieszczonych grafik nie posiadają poprawnych treści
alternatywnych. Ani jedno pole formularza nie jest poprawnie
opisane. Struktura oraz hierarchia nagłówków nie jest
prawidłowa. Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona
z powodu słabo widocznego fokusa. Brakuje skip linków
oraz jakichkolwiek ułatwień dla użytkowników o specjalnych
potrzebach. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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pokrzywdzeni.gov.pl

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

sw.gov.pl

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

ems.ms.gov.pl

Najwięcej problemów w serwisie ems.ms.gov.pl spełniają
formularze wyszukiwania np. podmiotów. Nie wszystkie
pola posiadają etykiety, a ponadto wykorzystana jest
obrazkowa CAPTCHA. Zabezpieczenie w takiej formie jest
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absolutnie niedostępne dla programów czytających lub osób
niedowidzących. W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki
informacji. Kontrast niektórych treści w stosunku do tła nie
jest wystarczający. W połączeniu z brakiem mechanizmu
zmiany kontrastu oraz problemami z wyświetlaniem niektórych
elementów w systemowym trybie wysokiego kontrastu
odczytanie informacji przez osoby niedowidzące będzie
utrudnione lub niemożliwe. Obsługa serwisu za pomocą
klawiatury może być utrudniona ze względu na brak widocznego
fokusa. Tytuł podstron nie jest unikalny. Brakuje jakiejkolwiek
struktury nagłówków. Kod HTML oraz CSS zawiera błędy.

kssip.gov.pl

W serwisie kssip.gov.pl większość grafik nie posiada treści
alternatywnych. Zamieszczony na stronie głównej skip link
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nie działa. Brak dodatkowych ułatwień np. w postaci zmiany
kontrastu, które w tym wypadku jest wymagane, ponieważ
niektóre treści nie spełniają minimalnych wymagań. Struktura
nagłówków w żaden sposób nie oddaje hierarchii informacji.
Listy wypunktowane, które powinny grupować odnośniki nie
są optymalnie wykorzystane. Nie ma możliwości za pomocą
klawiatury rozwinięcia górnego menu. Pozycje te bez użycia
myszki nie są osiągalne. Niektóre odnośniki nie posiadają
precyzyjnych treści jak np.: „czytaj więcej”. Kod HTML oraz CSS
zawiera błędy.

rcl.gov.pl

Nawigacja w serwisie Rządowego Centrum Legislacyjnego za
pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego
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fokusa. Na niektórych elementach nie widać go wcale. Struktura
nagłówków w żaden sposób nie oddaje hierarchii informacji. Nie
wszystkie grafiki pełniące rolę odnośników mają precyzyjne treści
alternatywne jak np. „wykaz”, „piop” . Na stronie głównej znajdują
się tylko nagłówki trzeciego poziomu. Listy wypunktowane,
które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie
są optymalnie wykorzystane. Brakuje również jednoznacznych
tytułów stron, które oprócz nazwy podstrony informowałyby
o nazwie serwisu. Kontrast treści w większości jest dobry, ale
w systemowym trybie wysokiego kontrastu nie jest widoczna
nazwa serwisu. Kod HTML i CSS jest wolny od błędów.

pfron.pl

Portal Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych to kolejny serwis, który wykonany jest niemal
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wzorcowo. Zajmuje wysokie miejsce wśród badanych stron pod
względem zgodności ze standardem WCAG 2.0. Jest to ogromny
skok w porównaniu do wyników z poprzedniego badania.
Dostępność stron internetowych jest procesem ciągłym i wymaga
stałego monitorowania. W przypadku PFRON należałoby usunąć
drobny błąd składni HTML. Wisienką na torcie byłoby dodanie
dodatkowych ułatwień w postaci zmiany wielkości czcionki
lub zmiany kontrastu dla osób korzystających z serwisu np.
w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

kolejki.nfz.gov.pl

Najpoważniejszym problemem w serwisie kolejki.nfz.gov.pl
jest brak możliwości obsługi za pomocą klawiatury. Problem
spowodowany jest brakiem widocznego fokusa oraz użycie

155

nieaktywnych elementów do obsługi formularza. Żaden
z elementów graficznych nie posiada treści alternatywnej. Żadne
z pól formularzy nie posiada etykiet a ponadto na podstronach
w „Zgłoś uwagę” oraz „Przeglądarka statusów zgłoszeń”, zostały
użyte zabezpieczenia w postaci obrazkowej CAPTCHA. Takie
rozwiązanie jest absolutnie niedostępne dla użytkowników
z problemami wzrokowymi. Kontrast większości kluczowych
elementów nie jest wystarczający. Brak jakiejkolwiek struktury
nagłówków oraz skip linków. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
Spośród wszystkich badanych serwisów wypadł jako jeden
z najgorszych.

rpwdl.csioz.gov.pl

Po wpisaniu prawidłowego adresu www.rpwdl.csioz.gov.pl
pojawia się nam „Błąd 500 – wewnętrzny błąd serwera”.
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Aby uruchomić stronę należy wpisać adres bez „www”. Na
każdej podstronie serwisu istnieje tylko jeden nagłówek, a to
zdecydowanie za mało, aby przedstawić strukturę informacji.
Brakuje również ogólnej wyszukiwarki treści. Wiele elementów
graficznych nie posiada odpowiednich treści alternatywnych.
Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo
widocznego fokusa oraz problemu z obsługą podkategorii
głównego menu. W formularzu rejestracji znajduje się obrazkowa
CAPTCHA. Na pewno jest to skuteczna blokada nie tylko przed
spamem, ale również przed użytkownikami z problemami
wzrokowymi. Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający
dlatego w takiej sytuacji wymagany jest mechanizm, który
umożliwi użytkownikowi jego zwiększenie. Brak skip linków. Kod
HTML i CSS zawiera błędy.

nbp.pl
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Najpoważniejszym problemem na stronie NBP jest główne
menu, którego poszczególne pozycje nie są linkami. Każda
pozycja menu w rzeczywistości jest osobną tabelą, na której
dodane jest zdarzenie reagujące tylko na kliknięcie myszą.
Takie menu jest absolutnie niedostępne dla użytkowników
korzystających z klawiatury. Nie wszystkie obrazki posiadają
opisy alternatywne. Na podstronach niektóre z nich maja po
prostu wpisane „alt NBP”. Wiele odnośników jest pustych jak np.
do portali społecznościowych w stopce strony, niejednoznaczne
„więcej”. Formularze nie posiadają opisanych pól, a w dziale
„Media” znajduje się obrazkowa CAPTCHA. Tytuł większości
napotkanych podstron w serwisie jest taki sam. Dodatkowym
utrudnieniem jest brak skip linków do pomijania bloków
informacyjnych i nawigacyjnych. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
Serwis nie uległ poprawie od ostatniego badania.
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pap.pl

Najpoważniejszym problemem w serwisie pap.pl są elementy
nietekstowe takie jak grafiki i pola formularzy. Wiele grafik
nie posiada treści alternatywnych. Opisy w języku angielskim
również nie są prawidłowym rozwiązaniem. Żadne z napotkanych
pól formularzy nie posiada etykiet. Ponadto w formularzu
newslettera znajduje się obrazkowa CAPTCHA. Struktura oraz
hierarchia nagłówków nie jest prawidłowa. Obsługa za pomocą
klawiatury może być utrudniona z powodu słabo widocznego
fokusa. W niektórych sytuacjach nie widać go wcale. Kontrast
takich elementów jak newsletter oraz serwis 24 nie jest
wystarczający. Brak skip linków do pomijania stałych elementów
serwisu. Zastosowano mechanizm powiększania czcionek, ale nie
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na wszystkich podstronach. Kod HTML i CSS zawiera dużą ilość
błędów.

um.warszawa.pl

W serwisie internetowym Miasta Stołecznego Warszawy
nie ma możliwości nawigacji bez użycia myszki. Powodem
jest całkowity brak fokusa podczas poruszania się za pomocą
klawiatury. Zdjęcia w artykułach osadzane są jako tła, a to
powoduje, że np. w systemowym trybie wysokiego kontrastu
ich nie widać. Ta sama sytuacja dotyczy głównego menu.
Pola formularzy nie posiadają etykiet. Podobny problem
z prawidłowym opisem występuje na grafikach pełniących rolę
odnośników, ponieważ nie posiadają tekstu alternatywnego.
Zastosowano mechanizm powiększania czcionek, ale nie na
wszystkich podstronach. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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krakow.pl

Głównym problemem w serwisie Magiczny Kraków jest
całkowity brak widocznego fokusa podczas nawigacji za pomocą
klawiatury. Powoduje to, że obsługa strony bez użycia myszy
nie jest możliwa. Nie znajdziemy również żadnych nagłówków,
które są jednym z najbardziej pożądanych elementów przez
osoby korzystające z programów czytających. Dodatkowym
utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak
tzw. skip linków służących do pomijania powtarzających się na
podstronach treści. W serwisie znajduje się również wiele pustych
odnośników. Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem
na opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
Zdjęcia w artykułach posiadają treści alternatywne, jednak są to
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powielone tytuły artykułów, które często z zawartością zdjęcia nie
mają nic wspólnego. Kod HTML nie posiada błędów.

wroclaw.pl

Na stronie internetowej wroclaw.pl nawigacja za pomocą
klawiatury może być utrudniona z powodu słabo widocznego
fokusa. Bez użycia myszki nie ma również możliwości rozwinięcia
górnego menu, ponieważ następuje automatyczne przeładowanie
strony. Zastosowane nagłówki nie oddają prawidłowo struktury
treści. Na podstronach pola formularzy nie posiadają etykiet,
a osadzone grafiki nie zawierają treści alternatywnych.
W udostępnionej wersji kontrastowej nie wszystkie treści
spełniają minimalne wymagania. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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poznan.pl

W serwisie poznan.pl na uwagę zasługuje możliwość wyboru
aż 8 wersji kontrastowych. Na podstronach udostępniono
mechanizm powiększania czcionek, ale po przeładowaniu ich
rozmiar nie jest zapamiętany. Na podstronach wiele grafik
w tekście alternatywnym posiada nic niemówiące: „a” lub „#”.
Struktura nagłówków i wykorzystanie list wymaga dopracowania.
Kod HTML nie posiada błędów. Pomimo wymienionych
problemów serwis Poznania został wysoko oceniony w badaniu.
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uml.lodz.pl

W serwisie Urzędu Miasta w Łodzi nawigacja dla osób
z dysfunkcjami może być utrudniona z powodu braku fokusa
aktualnie zaznaczonego elementu oraz tzw. skip linków.
Niektóre odnośniki nie posiadają precyzyjnych treści jak np.:
„więcej”. Brakuje również jednoznacznych tytułów stron, które
oprócz nazwy podstrony informowałyby o nazwie serwisu. Jest
to szczególnie istotne dla osób korzystających z programów
czytających, ponieważ tytuły odczytywane są jako pierwsza
informacja po wejściu na stronę i pozwalają zorientować się
użytkownikom o jej zawartości. Struktura nagłówków właściwie
nie istnieje. Pola formularzy nie posiadają etykiet. Problem
występuje również dla niektórych grafik nie posiadających treści
alternatywnych. Udostępniono możliwość powiększenia czcionki,
164

ale występuje on tylko na stronie głównej, a po przejściu na
kolejne podstrony rozmiar nie jest zapamiętany. Kod HTML
posiada błędy.
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O fundacji

Fundacja zajmuje się włączeniem cyfrowym, a co za
tym idzie przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Jej
głównym celem jest umożliwienie wszystkim osobom pełnego,
swobodnego i bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych
niezależnie od wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu
i oprogramowania. Swoimi działaniami zwraca uwagę opinii
publicznej i administracji na potrzebę zapewnienia pełnej
dostępności stron internetowych.
Fundacja uczestniczy
w pracach legislacyjnych,
prowadzi audyty, opiniuje
i wydaje rekomendacje
dla rozwiązań
sprzyjających cyfrowemu
włączeniu osób
o specjalnych potrzebach,
za co m.in. otrzymała
nagrodę „Sektor 3.0” w 2013r. oraz brązowy medal w konkursie
Lodołamacze 2014.
We współpracy z Uniwersytetem Śląskim Fundacja
opracowała kompleksową metodologię badania stron
internetowych w oparciu o standard WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines) zgodną z Rozporządzaniem w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności. Pozytywny wynik audytu
167

umożliwia otrzymanie oznaczenia
„Strona Internetowa bez Barier”. Pod
tym samym tytułem „Strona
Internetowa bez Barier” Fundacja we
współpracy z Szerokim
Porozumieniem na Rzecz
Umiejętności Cyfrowych w Polsce
organizuje ogólnopolski konkurs,
w ramach którego po raz siódmy
w tym roku już właściciele
i administratorzy zgłaszali swoje
serwisy jako dostępne i przyjazne. Zgłoszonych zostało ponad sto
pięćdziesiąt serwisów. Eksperci fundacji oraz konsultanci
z niepełnosprawnością wybrali te najlepsze, a wyniki zostaną
ogłoszone podczas konferencji 20 kwietnia 2016 w Sejmie RP.
Nakładem Wydawnictwa PWN
Fundacja wydała „Podręcznik Dobrych
Praktyk – WCAG 2.0”, pierwszą z
planowanej serii publikację
o dostępności. Książka powstała dzięki
wsparciu Orange Polska, Microsoft
Polska pod patronatem Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, Urzędu
Komunikacji Elektronicznej
i Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne
publikacje „Dostępne multimedia” oraz
„Badanie dostępności strony www”
ukażą się w kwietniu na stronie
Fundacji.
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Fundacja współtworzy partnerstwa i koalicje na rzecz włączenia
cyfrowego:

•

•

•

Szerokie Porozumienie na Rzecz
Umiejętności Cyfrowych w Polsce
– porozumienie jest nieformalnym
zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują
się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji. Poszukuje
ono synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami,
inspiruje nowe przedsięwzięcia, zbiera informacje o dobrych
praktykach, propaguje je w różnych środowiskach nawet
odległych od zagadnień cyfryzacji. W ramach Porozumienia
przewodniczymy pracom Grupy ds. Dostępności Zasobów
Internetowych;
Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji
50+ „Dojrz@łość w sieci” zainicjowaną
przez UPC Polska i Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce na rzecz popularyzacji
aktywnego korzystania z Internetu wśród
osób starszych;
partnerstwo „Telewizja bez Barier”
wspólnie z Telewizją Polską S.A., Polskim
Związkiem Głuchych i Towarzystwem
Pomocy Głuchoniewidomym, w celu
zwiększenia oferty programowej TVP dla
osób niepełnosprawnych;
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•

•

•

•

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni,
inicjatywy zrzeszającej organizacje
pozarządowe i firmy, działającej
na rzecz promocji dostępności
w przestrzeni elektronicznej;
Porozumienie Trójstronne pomiędzy
Uniwersytetem Śląskim, Microsoft
Polska i Fundacją Widzialni na
rzecz promowania dobrych praktyk
związanych z włączeniem cyfrowym;
współpraca ze Związkiem Pracodawców
Branży Internetowej IAB Polska,
w zakresie propagowania idei Internetu
dostępnego dla wszystkich, pomoc
w rozpowszechnianiu tworzenia
dostępnych stron internetowych.
bierzemy udział w pracach zespołu
roboczego Związku Banków Polskich
wyznaczającego obowiązujące
standardy w zakresie obsługi osób
z niepełnosprawnością przez banki.
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Fundacja zrealizowała projekty:

•

•

•

Polska Akademia Dostępności
jest projektem zrealizowanym
przez Fundację Widzialni,
dofinansowanym ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach
zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy
dostępności zasobów i serwisów internetowych dla
osób niepełnosprawnych i seniorów. Celem projektu jest
podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www,
administratorów i redaktorów treści na temat dostępności do
zasobów cyfrowych.
projekt „E–learning na rzecz osób
niewidomych i niedowidzących” z zakresu
aktywizacji osób z niepełnosprawnością
wzroku na otwartym rynku pracy;
w ramach projektu opracowana została w pełni dostępna
platforma e-learningowa, w obrębie której osadzone
zostały również w pełni dostępne kursy zdalne, podnoszące
kompetencje zawodowe uczestników projektu;
projekt „Dostępni dla Ciebie”, mający
na celu aktywizację zawodową osób
z niepełnosprawnością w wieku 15 – 27
lat. Zadaniem projektu było dostarczenie
jego odbiorcom kompetencji cyfrowych pozwalających
na podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne poprzez
szkolenia, staże i wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia;
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•

w partnerstwie z UM Częstochowa Fundacja
zrealizowała projekt „Samorząd – NGO – dobre
praktyki w zakresie przekazywania zadań
publicznych”, którego celem było opracowanie,
przetestowanie i wdrożenie standardów przekazywania zadań
publicznych w obszarze bezdomności.
Współpracujemy z Orange Polska w zakresie
dostępności usług oraz pełnimy rolę doradczą
dotyczącą rozwiązań informatycznych, aplikacji
i ofert.

Odpowiadamy za tłumaczenia migowe
dla dziecięcych programów telewizyjnych
w Canal+.
Więcej informacji: widzialni.org
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Polska Akademia Dostępności
Fundacja Widzialni dzięki dofinansowaniu Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji zrealizowała dwa projekty w ramach
Polskiej Akademii Dostępności: Wiedza. Narzędzia. Rozwiązania
oraz Wsparcie i Rozwój. W swej pracy specjaliści Fundacji
Widzialni wielokrotnie spotkali się z chęcią i gotowością
decydentów do wprowadzenia standardów dostępności, jednakże
na przeszkodzie stał koszt ich wdrożenia, zwłaszcza w przypadku
niewielkich jednostek samorządowych. Mamy zatem do czynienia
z deficytem wiedzy i deficytem finansowym. Naprzeciw tym
potrzebom wychodzi Polska Akademia Dostępności – projekt
zrealizowany przez Fundację Widzialni wraz z Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu jest wyposażenie
podmiotów realizujących zadania publiczne w wiedzę,
rozwiązania i narzędzia pozwalające na wdrożenie dostępnych
i zgodnych ze standardem WCAG stron www oraz promowanie
idei Internetu przyjaznego i wolnego od barier i dyskryminacji.
Aby działania realizowane w ramach projektu były jak najbardziej
efektywne poprzedziły je szeroko zakrojone badania stanu
dostępności publicznych stron internetowych w Polsce. Ich
wyniki pozwoliły na określenie najważniejszych potrzeb
i oczekiwań podmiotów realizujących zadania publiczne i dzięki
temu zmaksymalizowano skuteczność działań zrealizowanych
w projekcie.
W ramach Akademii stworzona i uruchomiona została
platforma internetowa www.pad.widzialni.org skierowana do
twórców, redaktorów i administratorów serwisów internetowych,
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zwłaszcza publicznych. Platforma oferuje szeroki zestaw
rozwiązań, dzięki którym mogą oni w prosty – i co najważniejsze
– bezpłatny sposób wyposażyć swoje instytucje w dostępny
serwis www lub dostosować swoje strony www do standardów
dostępności. Na platformie znajduje się zestaw 180 gotowych
pakietów stron www przygotowanych zgodnie z obowiązującym
standardem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
90 „skórek” w pełni dostępnych stron www przeznaczonych
do standardowej instalacji platformy WordPress. Użytkownicy
korzystający obecnie z rozwiązań WordPress mają do dyspozycji
wtyczkę rozszerzającą funkcjonalność oprogramowania
i wspomagającą dostępność stron www, która służy do zmiany
kontrastu.
Atrakcyjne szablony graficzne wraz z systemem zarządzania
treścią są do pobrania za darmo i gotowe do instalacji w
dowolnej instytucji. Szablony są podzielone na trzy grupy:

•
•
•

BIP
BIP z funkcjonalnością strony www
portal www

Wszystkie 180 szablonów wyposażone zostały w system
zarządzania treścią (CMS), który również spełnia standardy WCAG
2.0, co jest dodatkową wartością oferowanego rozwiązania,
ponieważ pozwala ono na pełną obsługę systemu przez
wszystkich użytkowników, także tych z niepełnosprawnością.
W obszarze portalu Polskiej Akademii Dostępności znajduje
się także dział szkoleniowy platforma.widzialni.org, w którym
zamieszczone zostały kursy e-learnigowe, korzystając z których
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każdy zainteresowany może – rzecz jasna bezpłatnie –
dowiedzieć się czym jest dostępność i jak ją wdrażać w praktyce.
Tematami kursów są:

Czym jest
dostępność?

Administracja
i zarządzanie dostępną
stroną www

Samouczek
obsługi systemu
CMS PAD Panel

Tworzenie
dostępnych
dokumentów

Tworzenie
dostępnych
multimediów

Polska Akademia Dostępności jest pionierską inicjatywą
w tak szerokim zakresie wspierającą dostępność serwisów
internetowych w Polsce. Jej największymi atutami są:
kompleksowość oferty, profesjonalne rozwiązania i narzędzia,
szeroki wachlarz możliwości jaki daje projekt oraz oczywiście
darmowy dostęp do wszystkich zasobów Akademii.
Warto wspomnieć, że choć głównymi adresatami projektu są
podmioty realizujące zadania publiczne, ustawowo zobowiązane
do spełniania standardów dostępności w obszarze informacji
cyfrowej, to z zasobów Polskiej Akademii Dostępności skorzystać
może każdy.
Więcej informacji: pad.widzialni.org
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