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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce Raport Dostępności 2019.
Regularnie prowadzony od 2013 roku, według konsekwentnie
stosowanej metodologii stał się jednym z najważniejszych
badań dostępności publicznych stron internetowych,
aplikacji i usług. Miernikiem postępów cyfrowej administracji
w stosowaniu standardów dostępności. Z dumą
obserwujemy ten proces. Z roku na rok wyraźnie widać, że
projektowanie usług, aplikacji, stron www dostępnych dla
możliwie wszystkich użytkowników staje się coraz bardziej
powszechne. Wzrasta świadomość potrzeb obywateli.
Zmieniło się prawo. Trwają prace nad wprowadzeniem
nowych kwalifikacji zawodowych związanych z dostępnością.
Wzrasta świadomość potrzeb obywateli. Zmieniło się prawo.
Trwają prace nad wprowadzeniem nowych kwalifikacji
zawodowych związanych z dostępnością. Wspólnie
przyczyniamy się do poprawy dostępności zasobów
internetowych w Polsce.
Zapraszamy do lektury!

Zespół Fundacji Widzialni
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Wstęp
Od 10 lat w Fundacji Widzialni zajmujemy się
przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.
Idea Internetu dostępnego dla wszystkich, jest dla nas tak
samo ważna, choć ma inne znaczenie, jak dekadę temu.
Żyjemy w czasach cyfrowych. Cyfrowa administracja.
Cyfrowa gospodarka. Cyfrowe myślenie. Dobrze, że procesy
związane z cyfryzacją państwa mają swoje odzwierciedlenie
we wzrastającej świadomości społecznej wykluczenia
cyfrowego. Przyczyniają się do tego zmiany legislacyjne.
Zarówno te europejskie, jak i krajowe. Prezentacja Raportu
Dostępności 2019 odbywa się w nowej rzeczywistości
prawnej.
Od maja 2019 roku obowiązuje ustawa o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 (Dz. U. 2019, poz.
848). Zapewnienie poziomu dostępności aktualnie oznacza
spełnienie normy europejskiej EN 301 549 V2.1.2. Norma
ta zawiera standard WCAG 2.1 na poziomie AA. Nowe
prawo wprowadza mechanizmy umożliwiające skuteczne
egzekwowanie zasad – rządowe procedury monitoringu oraz
sankcje za niewywiązane się z obowiązku ustawy.
Wdrażanie dostępności wspierać będzie także Europejski Akt
o Dostępności (European Accessibility Act – EAA). Dyrektywa
ureguluje kwestie dostępności usług i urządzeń z branż
takich jak bankowość, transport, elekomunikacja, usługi
audiowizualne, sprzedaż przez Internet. W Polsce trwają już
prace nad horyzontalną ustawą o dostępności, która będzie
dotyczyła wielu dziedzin życia.

8

Fundacja Widzialni konsekwentnie monitoruje poziom
stosowania międzynarodowego standardu dostępności
WCAG przez polską administrację. Coroczne badanie
dostępności stron www i aplikacji administracji publikujemy
w postaci raportu. Wyniki Raportów z kolejnych lat ukazują
stopniowy progres. Aktualnie poziom dostępnych serwisów
administracji publicznej wzrósł do 60,2%. To głównie efekt
centralizacji rządowych serwisów internetowych, ale także
wynik współpracy administracji z ekspertami od dostępności.
W stosunku do 2018 roku wzrost nie jest spektakularny, ale
jeśli przypomnimy wynik pierwszego Raportu Otwarcia
z 2013 roku, kiedy zaledwie 1,7% badanych serwisów spełniało
minimalne wymogi dostępności dostrzeżemy, ile pracy już
zostało wykonane.
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Raport Dostępności 2019
Raport Dostępności 2019 jest kontynuacją Raportu
Otwarcia. Jego zadaniem jest monitorowanie stanu
dostępności w jednostkach realizujących zadania publiczne
zobligowanych do posługiwania się serwisem internetowym
zgodnym ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.
W Raporcie przebadane zostały serwisy:

•
•
•
•

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

Przeprowadzone badania miały charakter kompleksowy –
opierały się na badaniu eksperckim oraz opinii konsultantów
z niepełnosprawnością: osób niedowidzących, niewidomych
i niesłyszących. Podzielone były na trzy równolegle
prowadzone etapy:

•
•
•

I etap – badanie eksperckie;
II etap – sprawdzenie przez konsultantów
z niepełnosprawnością poprawności elementów
kluczowych na badanych stronach www;
III etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów
przez konsultantów z niepełnosprawnością.

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

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

sn.pl

16

18,0

8,0

42,0

85,7%
dobra

sejm.gov.pl

16

14,4

7,7

38,1

77,8%
dostateczna

prezydent.pl

13

15,7

8,0

36,7

74,9%
dostateczna

premier.gov.pl

14

15,4

7,3

36,7

74,9%
dostateczna

senat.gov.pl

12

13,7

7,3

33,0

67,3%
niedostateczna

trybunal.gov.pl

11

12,7

8,0

31,7

64,7%
niedostateczna

Strona www

• 0 – 35 pkt.		
• 36 – 41 pkt.
• 42 – 46 pkt.
• 47 – 49 pkt.

ocena niedostateczna
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra
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Ministerstwa
I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

gov.pl/cyfryzacja

17

17,0

9,7

43,7

89,2%
dobra

gov.pl/przedsiebiorczosctechnologia

16

17,0

9,3

42,3

86,3%
dobra

gov.pl/dyplomacja

16

17,0

8,7

41,7

85,1%
dobra

gov.pl/edukacja

16

16,7

9,0

41,7

85,1%
dobra

gov.pl/srodowisko

15

17,0

9,3

41,3

84,3%
dostateczna

gov.pl/finanse

15

16,7

9,0

40,7

83,1%
dostateczna

gov.pl/inwestycje-rozwoj

17

16,0

7,7

40,7

83,1%
dostateczna

gov.pl/rolnictwo

14

17,0

9,3

40,3

82,2%
dostateczna

gov.pl/energia

16

15,7

8,0

39,7

81,0%
dostateczna

gov.pl/mswia

16

15,0

8,7

39,7

81,0%
dostateczna

gov.pl/rodzina

13

16,7

9,7

39,4

80,4%
dostateczna

gov.pl/gospodarkamorska

15

15,7

8,7

39,4

80,4%
dostateczna

gov.pl/nauka

14

16,0

9,3

39,3

80,2%
dostateczna

Strona www

12

I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

gov.pl/infrastruktura

15

17,0

7,0

39,0

79,6%
dostateczna

gov.pl/sport-turystyka

15

15,7

8,3

39,0

79,6%
dostateczna

gov.pl/sprawiedliwosc

15

15,7

8,3

39,0

79,6%
dostateczna

gov.pl/obrona-narodowa

15

15,7

8,0

38,7

79,0%
dostateczna

gov.pl/zdrowie

13

16,7

8,7

38,4

78,4%
dostateczna

gov.pl/kultura

16

14,3

8,0

38,3

78,2%
dostateczna

gov.pl

13

16,7

8,0

37,7

76,9%
dostateczna

Strona www

• 0 – 35 pkt.		
• 36 – 41 pkt.
• 42 – 46 pkt.
• 47 – 49 pkt.

ocena niedostateczna
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra
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Wybrane instytucje samorządowe
i administracji centralnej w terenie
I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

poznan.uw.gov.pl

14

16,7

8,0

38,7

79,0%
dostateczna

poznan.pl

14

15,7

7,7

37,4

76,3%
dostateczna

duw.pl

13

15,3

8,7

37,0

75,5%
dostateczna

kielce.uw.gov.pl

13

14,7

9,0

36,7

74,9%
dostateczna

mazowieckie.pl

12

15,7

8,7

36,4

74,3%
dostateczna

lublin.uw.gov.pl

14

14,3

8,0

36,3

74,1%
dostateczna

lubuskie.uw.gov.pl

13

14,4

8,0

35,4

72,2%
niedostateczna

wroclaw.pl

13

13,4

8,3

34,7

70,8%
niedostateczna

lublin.eu

13

14,7

7,0

34,7

70,8%
niedostateczna

szczecin.uw.gov.pl

12

14,0

8,3

34,3

70,0%
niedostateczna

uw.olsztyn.pl

14

13,3

6,7

34,0

69,4%
niedostateczna

rzeszow.uw.gov.pl

11

13,4

8,3

32,7

66,7%
niedostateczna

gdansk.uw.gov.pl

11

14,3

6,7

32,0

65,3%
niedostateczna

Strona www
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I
etap

II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

bialystok.uw.gov.pl

11

12,3

7,7

31,0

63,3%
niedostateczna

katowice.uw.gov.pl

11

12,7

7,3

31,0

63,3%
niedostateczna

krakow.pl

9

15,0

6,7

30,7

62,7%
niedostateczna

um.warszawa.pl

10

13,0

7,7

30,7

62,7%
niedostateczna

bydgoszcz.uw.gov.pl

10

11,0

8,3

29,3

59,8%
niedostateczna

opole.uw.gov.pl

10

12,0

7,0

29,0

59,2%
niedostateczna

gdansk.pl

7

14,0

7,7

28,7

58,6%
niedostateczna

lodzkie.pl

9

13,0

6,3

28,3

57,8%
niedostateczna

rzeszow.pl

9

11,0

7,7

27,7

56,5%
niedostateczna

malopolska.uw.gov.pl

8

11,0

7,0

26,0

53,1%
niedostateczna

Strona www

• 0 – 35 pkt.		
• 36 – 41 pkt.
• 42 – 46 pkt.
• 47 – 49 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

csioz.gov.pl

21

18,0

9,3

48,3

98,6%
bardzo dobra

niepelnosprawni.gov.pl

21

18,0

9,0

48,0

98,0%
bardzo dobra

uke.gov.pl

21

17,0

9,0

47,0

95,9%
bardzo dobra

budowlaneabc.gov.pl

20

17,7

9,0

46,7

95,3%
bardzo dobra -

danepubliczne.gov.pl

21

16,3

8,7

46,0

93,9%
dobra

pfron.org.pl

18

17,7

9,0

44,7

91,2%
dobra

obywatel.gov.pl

19

17,0

8,3

44,3

90,4%
dobra

prokuratoria.gov.pl

18

17,0

9,3

44,3

90,4%
dobra

nask.pl

17

17,0

9,0

43,0

87,8%
dobra

coi.gov.pl

16

17,7

9,0

42,7

87,1%
dobra

lektury.gov.pl

16

17,0

9,3

42,3

86,3%
dobra

zus.pl

18

16,0

8,3

42,3

86,3%
dobra

kowr.gov.pl

17

17,0

7,7

41,7

85,1%
dobra

Strona www
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I
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II
etap

III
etap
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pkt.

Ocena

opi.org.pl

18

15,0

8,7

41,7

85,1%
dobra

podatki.gov.pl

17

17,3

7,3

41,6

84,9%
dobra

gif.gov.pl

15

18,0

8,3

41,3

84,3%
dostateczna

utk.gov.pl

16

16,0

9,3

41,3

84,3%
dostateczna

arimr.gov.pl

17

16,3

7,7

41,0

83,7%
dostateczna

funduszeeuropejskie.gov.pl

16

15,0

9,0

40,0

81,6%
dostateczna

fundusze.mswia.gov.pl

15

16,7

7,7

39,4

80,4%
dostateczna

ore.edu.pl

13

17,0

9,3

39,3

80,2%
dostateczna

nik.gov.pl

14

15,7

8,3

38,0

77,6%
dostateczna

krus.gov.pl

14

14,3

7,3

35,6

72,7%
dostateczna

pacjent.gov.pl

11

15,7

8,3

35,0

71,4%
niedostateczna

archiwa.gov.pl

11

14,7

8,7

34,4

70,2%
niedostateczna

nfz.gov.pl

12

14,7

7,7

34,4

70,2%
niedostateczna

niepodlegla.gov.pl

10

14,7

8,0

32,7

66,7%
niedostateczna

udsc.gov.pl

12

13,3

7,3

32,6

66,5%
niedostateczna

Strona www
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I
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II
etap

III
etap

Suma
pkt.

Ocena

cppc.gov.pl

12

10,0

8,0

30,0

61,2%
niedostateczna

gddkia.gov.pl

11

12,3

6,3

29,6

60,4%
niedostateczna

historiapojazdu.gov.pl

14

12,0

3,0

29,0

59,2%
niedostateczna

lasy.gov.pl

8

13,3

7,3

28,6

58,4%
niedostateczna

gios.gov.pl

9

11,7

7,3

28,0

57,1%
niedostateczna

nimoz.pl

8

12,0

7,7

27,7

56,5%
niedostateczna

epuap.gov.pl

8

12,3

7,3

27,6

56,3%
niedostateczna

ose.gov.pl

6

13,6

7,3

26,9

54,9%
niedostateczna

plid.obywatel.gov.pl

10

12,3

3,3

25,6

52,2%
niedostateczna

zip.nfz.gov.pl

8

12,0

3,7

23,7

48,4%
niedostateczna

senior.gov.pl

4

11,0

7,3

22,3

45,5%
niedostateczna

Strona www

• 0 – 35 pkt.		
• 36 – 41 pkt.
• 42 – 46 pkt.
• 47 – 49 pkt.

ocena niedostateczna
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra
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Procent dostępności serwisów
wybranych podmiotów realizujących
zadania publiczne

2013

1,7%

2019

60,2%
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e-Usługi
e-Usługi i ich średnia ocena w części eksperckiej
(maks. 21 punktów)
Nazwa usługi

Punkty

Skorzystaj z programu Rodzina 500+
obywatel.gov.pl
wnioski.mpips.gov.pl

11,7

Uzyskaj dowód osobisty
gov.pl
obywatel.gov.pl

13,8

Uzyskaj odpis aktu cywilnego przez Internet
obywatel.gov.pl

15

Sprawdź punkty karne
obywatel.gov.pl

16

Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
obywatel.gov.pl
epuap.gov.pl
Załóż jednoosobową działalność gospodarczą
obywatel.gov.pl
ceidg.gov.pl
PUE ZUS Sprawdzenie informacji na temat ubezpieczenia
obywatel.gov.pl
zus.pl
Zgłoś się do Urzędu Pracy
obywatel.gov.pl
praca.gov.pl
Podpisywarka
gov.pl
obywatel.gov.pl
Najwyżej oceniony serwis: obywatel.gov.pl – 17 pkt.
Najniżej ocenione serwisy: epuap.gov.pl – 6 pkt., ceidg.gov.pl – 7 pkt.

10,5

10

14,7

14

14,3
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Badanie e-usług konsultanci rozpoczynali na portalu
obywatel.gov.pl, a w niektórych przypadkach na stronach
informacyjnych portalu gov.pl. W porównaniu do
zeszłorocznego badania większość e-usług nie uległa
znaczącym zmianom.

Skorzystaj z programu Rodzina 500+
Użytkownik niewidomy miał problemy z wypełnieniem ankiety
z powodu braku przenoszenia fokusa (punktu uwagi) po
aktywowaniu przycisku Dalej”. Zwrócił również uwagę na
”
konieczność przełączania trybów programu czytającego
z powodu anonsowania jedynie odpowiedzi tak”, nie”.
”
”
Niestety nie był w stanie wypełnić wniosku na stronie Emp@
”
tia - Platforma e-wnioski”, gdzie zamieszczony formularz nie
miał etykiet tekstowych.
Użytkownik niedowidzący nie miał większych problemów
z wypełnieniem wniosku. Formularze oraz strony, na których
zostały osadzone uznał za czytelne.
Użytkowniczka niesłysząca miała duże problemy
z uzupełnieniem danych w Profilu Zaufanym.

Uzyskaj dowód osobisty
Użytkownik niewidomy nie miał większych problemów
z wypełnieniem formularza e-usługi. Zwrócił jednak uwagę
na brak konsekwencji w anonsowaniu elementów oraz na to,
że przy wyborze powodu ubiegania się o dowód nie działały  
klawisze strzałek.
Użytkownik niedowidzący nie miał większych problemów
z wypełnieniem wniosku. Formularze oraz strony, na których
zostały osadzone uznał za czytelne.
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Użytkowniczka niesłysząca nie zgłaszała większych
problemów.

Uzyskaj odpis aktu cywilnego przez Internet
Użytkownik niewidomy nie miał większych problemów
z wypełnieniem formularza e-usługi. Pewne problemy
sprawiało mu rozbicie formularza na zbyt wiele kroków,
które powodowały, że musiał wracać do poprzedniego
lub przenosić się do następnego w celu zrozumienia, jakie
informacje należy wprowadzić.
Konsultant niedowidzący nie miał większego problemu ze
skorzystaniem z e-usługi.
Konsultantka niesłysząca również nie miała żadnych
problemów ze skorzystaniem z e-usługi.

Sprawdź punkty karne
Konsultant niewidomy nie zgłosił żadnych poważnych
problemów z wypełnieniem formularza.
Konsultant niedowidzący nie miał większego problemu ze
skorzystaniem z e-usługi.
Użytkowniczka niesłysząca również nie miała żadnych
problemów ze skorzystaniem z e-usługi.

Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów
i budynków
Użytkownik niewidomy nie zdołał wypełnić wniosku na portalu
ePUAP. Zgłosił brak etykiet pól formularza oraz nieprawidłową
strukturę nagłówków. Odczytywanie informacji zawartych
w tabelach zajęło mu dużo czasu.
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Konsultant niedowidzący nie miał żadnych problemów
z wypełnieniem formularza wniosku.
Konsultantka niesłysząca nie zgłosiła żadnych problemów
lecz tym razem spróbowała się zalogować poprzez stronę
banku, gdzie nie wszystko było dla niej zrozumiałe.

Załóż jednoosobową działalność gospodarczą
Użytkownik niewidomy nie był w stanie uzupełnić wniosku na
stronie CEIDG. Trudności sprawiało mu odszukiwanie błędów,
które popełnił przy wprowadzaniu danych. Zwrócił również
uwagę na brak etykiet tekstowych pól.
Użytkownik niedowidzący nie miał żadnych problemów
z wypełnieniem formularza.
Użytkowniczka niesłysząca stwierdziła, że proces składania
wniosku nie jest trudny i powinien być do wykonania przez
osoby niesłyszące.

PUE ZUS Sprawdzenie informacji na temat
ubezpieczenia i składek
Użytkownik niewidomy nie był w stanie uzyskać informacji
o ubezpieczeniu i składkach. PUE ZUS wydawał mu się
portalem chaotycznym, gdzie nawet program czytający
anonsował kod źródłowy strony. Jakakolwiek interakcja
z elementami nawigacyjnymi stanowiła dla konsultanta
barierę, gdyż zachodziła obawa przed niezamierzoną zmianą
swoich danych w systemie.
Zarówno konsultant niedowidzący jak i konsultantka
niesłysząca nie mieli żadnych problemów. W przypadku tej
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ostatniej pojawiła się niezrozumiała bariera logowania przez
portal login.gov.pl.

Zgłoś się do Urzędu Pracy
Konsultant niewidomy nie był w stanie wypełnić formularza
zgłoszenia w serwisie praca.gov.pl. Bardzo dużym
problemem było chaotyczne przenoszenie fokusa na
początek formularza, co uniemożliwiało wybór poprawnej
opcji z zestawu pól: tak”, nie”. Nie był również w stanie
”
”
wybrać rodzaju dokumentu tożsamości. Zwrócił także uwagę
na brak części etykiet tekstowych.
Użytkownik niedowidzący nie miał żadnych problemów
z wypełnieniem formularza.
Konsultantka niesłysząca nie zgłosiła również żadnych
problemów.

Podpisywarka
Użytkownik niewidomy zwrócił uwagę na konieczność
odsłuchania całej strony informacyjnej, co jest spowodowane
jednym błędem w kodzie HTML związanym z niepoprawnym
zagnieżdżeniem list elementów. Na stronie z dokumentami
zwrócił uwagę na niepoprawną kolejność przycisków i listy
dokumentów oraz niepoprawną hierarchię nagłówków.
Konsultant niedowidzący nie miał żadnych problemów
z wypełnieniem formularza.
Konsultantka niesłysząca pomyślnie zrealizowała usługę i nie
zgłosiła żadnych problemów.
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Podsumowanie analizy e-Usług
W  porównaniu do e-usług zbadanych w 2018 roku niewiele
zmieniło się w ich dostępności.
Formularz składania wniosku na program 500+ został
przeniesiony na portal Emp@tia - Platforma e-wnioski”, co
”
skutecznie uniemożliwiło wypełnienie tego wniosku przez
osoby niewidome. Również formularze pozostające na
portalu epuap.gov.pl stanowią barierę nie do przejścia przez
te osoby.
Dla konsultantów niedowidzących i głuchych usługi
były możliwe do zrealizowania, oprócz obawy przed
skorzystaniem z prywatnego konta w Profilu Zaufanym. Dla
konsultanta niewidomego 5 spośród 9 badanych usług było
niedostępnych.

Aplikacje mobilne
W Raporcie Dostępności 2019 podczas badania
z użytkownikami położono głównie nacisk na konsultacje
z użytkownikami niewidomymi. Jest to spowodowane
rezultatem badania z roku 2018, gdzie główne problemy
miała właśnie ta grupa użytkowników.

Regionalny System Ostrzegania
W systemie iOS aplikacja jest trudna w obsłudze (szczególnie
dla nowego użytkownika). Posiada wiele elementów bez
opisu tekstowego (najczęściej są to przyciski). Dodatkowo,
część z przycisków nie jest przetłumaczona, co świadczy
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o stosunkowo niskiej jakości kodu. Mniej uciążliwym, ale
wprowadzającym w pewne zakłopotanie problemem jest
przekazywanie dodatkowych informacji przy etykietach
tekstowych elementów. Aby w pełni wykorzystać możliwości
aplikacji, osoba niewidoma/korzystająca z czytnika ekranu
VoiceOver musi poświęcić pewien czas na zapoznanie się
z działaniem aplikacji oraz nauczyć się sposobów unikania
problemów/błędów.
W systemie Android aplikacja Regionalny System
Ostrzegania działa zdecydowanie płynniej. Także tutaj
znajduję się mniej błędów niezgodności ze standardem
WCAG (ok. 90% mniej). Kilka przycisków nie posiada etykiet,
a elementy aktywne mają je podwójnie. Innym błędem jest
jeden poziom  nagłówka w Poradnikach. Pozostałe elementy
są opisane poprawnie.

mObywatel
W systemie iOS aplikacja mObywatel działa wyjątkowo
płynnie. Posiada pewne błędy, które mają wpływ na
dostępność, ale korzystanie z jej funkcjonalności jest bardzo
intuicyjne. Problemy wpływające na dostępność, a zarazem
wprowadzające w pewne zakłopotanie to etykiety pól
formularza. W aplikacji zastosowano klawisz nawigacyjny,
który osobom korzystającym z czytnika ekranu pomaga
w sprawnym uzupełnieniu formularza. Interfejs programu
jest prosty w obsłudze i nie posiada wielu skomplikowanych
funkcjonalności.
mObywatel w systemie Android działa nieco lepiej niż w iOS.
Aplikacja podczas rejestracji nie kieruje bezpośredniego
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do pobrania dowodu osobistego, a zapewniono możliwość
wyboru dowodu w ustawieniach, jaki chcemy pobrać na
telefon, co pod kątem funkcjonalności jest zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem. Cała reszta wygląda poprawnie.

Moja komenda
Na pierwszy rzut oka aplikacja przeznaczona na system
iOS wydaje się prosta. Niestety program ma błędy, które
utrudniają zrozumienie prezentowanych treści. Problemów
w całej  aplikacji jest stosunkowo niewiele, ale z uwagi na ich
powtarzalność mają wpływ na jakość jej obsługi. W zakładce
Lista” prezentowane są posterunki policji, znajdujące się
”
najbliżej wybranej lokalizacji.
Aplikacja Twoja komenda w systemie Android posiada
znacznie więcej błędów niż w systemie iOS. Dużo trudniej
było poruszać się po zasobach aplikacji. Czytnik niemal za
każdym razem anonsował obecność pustych elementów,
co wprowadzało w zakłopotanie. Przy załadowaniu nowej
zakładki czytnik powtarzał tytuł aplikacji, bez dodatkowego
komunikatu o wczytanej stronie.

Jakość powietrza w Polsce
Jakość powietrza w Polsce w systemie iOS jest aplikacją
skomplikowaną, choćby z uwagi na prezentowane
informacje. Aby dokładnie zrozumieć pewne prezentowane
przez program dane należy poświęcić trochę czasu.
Dodatkowo problemy z dostępnością nie ułatwiają
zrozumienia niektórych funkcjonalności w sposób szybki
i sprawny.
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W wielu przypadkach etykiety/opisy tekstowe elementów
aktywnych nie zostały odpowiednio przetłumaczone
lub ich etykieta w sposób niejednoznaczny określa ich
przeznaczenie.
Plusem i wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem w działaniu
aplikacji jest sposób, w jaki otwiera się menu. Po aktywacji
tego elementu fokus czytnika od razu kierowany jest do
pierwszego elementu w menu. Dla osób niewidomych jest to
bardzo intuicyjne.
Aplikacja w systemie Android działała znacznie lepiej niż
w systemie iOS. Wiele elementów jest zdecydowanie jaśniej
opisane. Przykładowo przy prezentacji analizy powietrza
dla wybranej stacji, czytnik poprawnie anonsował jednostki
miar przy danych substancjach. Jedyny minus, porównując
działanie aplikacji pod iOS’em, to brak możliwości przejścia
do wyników analiz z poszczególnych godzin.

NFZ CanCell Cancer
Aplikacja NFZ CanCell Cancer pd kątem wykonania
oprogramowania budzi wielkie wątpliwości. Największymi
problemami aplikacji, w kontekście osób korzystających
z czytników ekranu, są etykiety/opisy tekstowe elementów
aktywnych. Podczas wyszukiwania najbliższej jednostki
ambulatoryjnej wstępne prezentowane w aplikacji wyniki
nie uwzględniały geolokalizacji, a czytnik anonsował różne
miasta oraz państwa.
Niestety o funkcjonowaniu aplikacji NFZ CanCell Cancer
w systemie Android nie można napisać zbyt wiele. Problem
pojawił się już na samym początku. Nie udało się przejść
ankiety. Po drugim kroku czytnik się zawiesił. Podejmowane
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kilkukrotnie próby odnosiły ten sam negatywny skutek. Błędy,
na jakie udało się natrafić były identyczne jak w wersji na iOS.

Podsumowanie badania aplikacji
Poziom dostępności aplikacji nieznacznie podniósł się
w porównaniu z wynikami badania z 2018 roku. Zadbano
o poprawę funkcjonalności oraz sprawną wymianę informacji
(np. mObywatel).

Widoczna jest duża poprawa w aplikacji mObywatel, gdzie
bez większych trudności udało się założyć konto i sprawnie
poruszać się po aplikacji. Niewielkie błędy nie mają dużego
znacznia dla komfortu pracy.
W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem różnice
w działaniu aplikacji na platformę iOS są stosunkowo
niewielkie.  Nawet jeśli rozwiązano część problemów jak
np. w aplikacji mObywatel, gdzie w tym roku z drobnymi
problemami udało się przejść uwierzytelnianie, to
nadal są w aplikacji błędy, które wpływają na sprawne
i intuicyjne poruszanie się po niej. Najgorzej wypada
aplikacja NFZ CanCell Cancer, w której nie widać żadnych
zmian. Wyjątkowo trudno poruszać się po jej  zasobach,
a w systemie Android jest to praktycznie niemożliwe.
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Cechy badanych stron
prezydent.pl

W stosunku do poprzedniego badania serwis nie uległ
zmianom zwiększającym jego dostępność. Podobnie jak
w zeszłym roku na stronie wiele elementów graficznych,
zwłaszcza tych pełniących rolę odnośników nie jest
poprawnie opisana treściami alternatywnymi. Poważne
problemy stwarzają odnośniki nieposiadające żadnej treści
oraz te, które mają w swoich atrybutach tytułu zdublowane
informacje, powodując kilkukrotne odczytywanie tego
samego tekstu. Linki do portali społecznościowych łamią
przynajmniej kilka zasad dostępności.
Nie zmieniła się również wersja kontrastowa, która w dalszym
ciągu odbiega zawartością oraz funkcjonalnością od wersji
graficznej. W tej wersji odnośniki w chwili otrzymania fokusa
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(zarówno 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, graficznych przycisków
w stopce strony oraz nowych odnośników do portali
społecznościowych.
Plus za dział Dla niesłyszących”, w którym znajdują się filmy
”
z tłumaczeniem migowym. Kod HTML zawiera drobne błędy.

premier.gov.pl

Podobnie jak w zeszłym roku serwis nie uległ zmianom
zwiększającym jego dostępność. W serwisie najczęściej
występującym utrudnieniem dla osób korzystających
z czytników ekranu są odnośniki. Przykładem może być sekcja  
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Multimedia”, w której znajdują się aż 4 krotnie powielone te
”
same treści.
Na niektórych podstronach zdjęcia osadzone w galeriach nie
posiadają opisów alternatywnych.
W formularzu rejestracji w dziale Dla mediów” oraz w filtrze
”
działu Multimedia” nie wszystkie pola posiadają etykiety
”
opisujące przeznaczenie pola.
Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
Niektóre elementy serwisu nie spełniają minimalnych
wymagań kontrastu.
Na podstronach znajdują się kontrolki do powiększania
tekstu, ale niestety w wielu wypadkach nie działają lub nie
powiększają wszystkich treści. Kod HTML zawiera drobne
błędy.
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sejm.gov.pl

Serwis Sejmu RP od kilku lat nie ulega znaczącym zmianom.
Autorzy i redakcja serwisu muszą zadbać o prawidłowe opisy
alternatywne do grafik, strukturę nagłówków oraz użycie list
na podstronach.
W dalszym ciągu brakuje jednoznacznych tytułów
stron, które oprócz nazwy podstrony informowałyby
użytkownika o nazwie serwisu. Jest to szczególnie istotne
dla osób korzystających z czytników ekranu, ponieważ
tytuł jest pierwszą odczytaną informacją, która pozwala na
identyfikację podstrony.
Pomimo zapewnienia autorskiej wersji kontrastowej nadal
można natrafić na elementy, które nie spełniają minimalnych
wymagań kontrastu jak np. wyszukiwarka, ikona Instagrama
i niektórych treści na podstronach.

33

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

senat.gov.pl

Podobnie jak w zeszłym roku serwis Senatu RP nie uległ
zmianom zwiększającym jego dostępność. Wiele grafik nie
zostało poprawnie opisanych tekstem alternatywnym. Jest to
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.
Na stronie głównej hierarchia oraz struktura nagłówków nie
jest prawidłowa, a na podstronach jest bardzo uboga.
Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
W serwisie znajdują się trzy dodatkowe wersje kontrastowe,
jednak nie działają one poprawnie, powodując powrót strony
do wersji podstawowej. Język dokumentu został zdefiniowany
w opcjonalnym atrybucie, co powoduje przetwarzanie strony
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po angielsku w przeglądarce Chrome, czyniąc ją całkowicie
niezrozumiałą.
W serwisie wiele odnośników posiada zdublowaną informację
w swoim tytule, powodując tzw. efekt jąkania czyli kilkukrotne
powtarzanie tej samej informacji.
Wśród dodatkowych ułatwień jest możliwość wyboru
wielkości czcionki oraz wersje kontrastowe. Kod HTML posiada
nieliczne błędy.

sn.pl

Serwis Sądu Najwyższego w porównaniu do poprzedniego
badania zrobił duży skok zwiększający jego dostępność
pomimo tego, że jego wygląd nie uległ znaczącym zmianom.
Nad niektórymi elementami należy jeszcze popracować,
jak chociażby tekst alternatywny dla obrazu zawierającego
nazwę serwisu.
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Przy znacznych powiększeniach tekstu przez wbudowane
funkcjonalności przeglądarek oraz w wersji mobilnej, osoby
korzystające z klawiatur i czytników ekranu nie będą w stanie
dotrzeć do głównego menu z powodu użycia grafiki do
rozwinięcia menu ze zdarzeniem uzależnionym tylko od
myszki lub dotknięcia ekranu.
Kod HTML posiada błędy.

trybunal.gov.pl

W serwisie Trybunału Konstytucyjnego od ostatniego
badania nie zmieniło się nic, co mogłoby zwiększyć jego
dostępność.
Grafiki znajdujące się w galeriach posiadają puste
odpowiedniki tekstowe. Nie wszystkie pola formularzy mają
poprawnie powiązane z nimi etykiety tekstowe. Ponadto na
podstronie z formularzem zgłoszenia problemu znajduje się
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obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie uniemożliwia obsługę
dla osób np. korzystających z czytników ekranu.
W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest
prawidłowa. Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne
informacje.
Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona
z powodu słabo widocznego fokusa na wielu elementach
nawigacyjnych. Kod HTML posiada drobne błędy.

gov.pl i Ministerstwa

Wszystkie strony ministerstw zostały przeniesione na portal
gov.pl. Biorąc pod uwagę poziom dostępności niektóre na tej
migracji zyskały, inne nieco straciły.
Zarówno w samym głównym portalu gov.pl jak
i w podlegających mu serwisach internetowych ministerstw
znajdują się mniejsze lub większe problemy.
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Przede wszystkim w całym portalu należy ujednolicić
strukturę i hierarchię nagłówków, zadbać o grupowanie
linków jak np. pliki do pobrania w listy i o odpowiedni kontrast
fokusa podczas nawigacji za pomocą klawiatury.
Jedynie w 3 serwisach ministerstw zadbano o to, aby
pojawiły się dodatkowe ułatwienia jak np. bezpośrednie linki
do połączenia z tłumaczem języka migowego.
W poszczególnych serwisach zespoły redaktorskie muszą
jeszcze zadbać o poprawne opisy alternatywne i tworzenie
jasnych i klarownych odnośników.
Konsultanci z niepełnosprawnościami sensorycznymi nie
mieli większych problemów z dotarciem informacji, choć
zdarzały się sytuacje, że niektóre odnośniki czy dokumenty
znikały niemal z dnia na dzień.
Widać jednak, że prace cały czas trwają i wszystko jest na
dobrej drodze, aby portal był w pełni dostępny.
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duw.pl

Odpowiedniki tekstowe obrazków w sekcji Aktualności” nie
”
odpowiadają temu, co się znajduje na zdjęciach.
W niektórych galeriach, jak np. na stronie VI Ogólnopolskie
”
Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym”
obrazki mają te same teksty alternatywne.
Struktura nagłówków jest zbyt uboga, jak na tak duży serwis.
Na wielu stronach, np. Wojewoda” w sekcji z treścią główną
”
występują powtarzające się jeden po drugim nagłówki.
Banery zamieszczone w kolumnie nie zostały osadzone za
pomocą listy elementów, a jest to grupa linków. Linki do
generowania plików PDF, przesłania maila lub drukowania nie
zostały osadzone wewnątrz listy elementów.
Wersja tekstowa/kontrastowa nie zawiera wielu elementów
wersji podstawowej i nawet na niej można natrafić na
elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań
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kontrastu, jak np. linki do zmiany miesiąca na stronie
Zapowiedzi”.
”

Niektóre z linków mają zdublowane treści w opcjonalnym
atrybucie, co widać na przykładzie galerii np. na stronach
z daną aktualnością. Na stronie Powiaty” można natrafić na
”
wiele linków o treści Więcej”, co nie zostało poprawione od
”
ostatniego badania.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest utrudniona
z powodu zastosowania domyślnego fokusa przeglądarki,
co w przypadku niektórych elementów (np. stronicowanie
banera) nie pozwala na dokładne go zlokalizowanie. Na
stronie Mapa serwisu” ukryte pozycje są możliwe do obsługi
”
za pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy m. in. wersję
tekstową, która ma pełnić rolę wersji strony o wysokim
kontraście, jednak jej zawartość nie jest zgodna z zawartością
podstawową, a  powiększenie czcionki zostało ograniczone
jedynie do części z treścią strony.
Strona ma błędy HTML
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mazowieckie.pl

Treści alternatywne obrazków w sekcji Aktualności” nie
”
odpowiadają temu, co znajduje się na zdjęciach. Na stronach
Modernizacja dworca w Pruszkowie zakończona!” czy też
”
Awanse generalskie w Straży Granicznej” w treści zostały
”
umieszczone fotografie, jednak ich treści alternatywne są
puste.
Na stronie z formularzem kontaktowym znajduje się etykieta
niepowiązana z żadnym polem formularza.
Na niektórych stronach serwisu, np.: Wojewoda Mazowiecki”
”
można natrafić na nagłówki o pustych treściach.
Banery graficzne będące linkami w sekcji Aktualne
”
programy” nie zostały umieszczone wewnątrz listy
elementów.
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Prawdopodobna wersja kontrastowa serwisu nie działa
i dodatkowo nie posiada wszystkich informacji, co wersja
graficzna.
W serwisie można natrafić na linki o małoznaczących
treściach, np.: wejdź”, en”, ua”, co powoduje obniżenie
”
”
”
punktacji w kategorii Sens linków”.
”

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak
zastosowanie domyślnego fokusa przeglądarki nie zawsze
pozwala go dobrze odróżnić na stronie, co widać np. w sekcji
banerów graficznych w stopce strony. Nie została również
zachowana poprawna kolejność nawigacji w nagłówku
strony dla wyszukiwarki.
Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić powiększenie
czcionki. Wersja tekstowa/kontrastowa nie działa poprawnie.
Strona posiada niewielkie błędy w kodzie HTML.
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www.katowice.uw.gov.pl

Przewijające się banery graficzne umieszczone w kolumnie
nie tekstów alternatywnych. Podobna sytuacja zachodzi
w przypadku banerów linkujących do ważnych instytucji
państwowych. Diagram obrazujący Administrację
”
Zespoloną” czy też Strukturę” nie posiada odpowiednika
”
tekstowego. Zdjęcia umieszczone w galerii zdjęć, np. na
stronie Piknik Militarny ku chwale Powstańców” posiadają te
”
same treści alternatywne.
Hierarchia nagłówków nie jest poprawna.
W sekcji przewijających się treści w slajderze znajdują się
niepotrzebne nagłówki występujące jeden pod drugim
(nie obejmują żadnej treści). Podobną sytuację można
zaobserwować na stronie Kierownictwo”.
”
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Na stronie Wyszukiwarki” można natrafić na etykietę
”
niepowiązaną z żadnym polem formularza, a główne pole do
wpisania wyszukiwane treści nie ma etykiety.
Przewijające się banery graficzne będące linkami nie
zostały osadzone wewnątrz list elementów. Punkty startowe
dla klientów indywidualnych, które są linkami nie zostały
osadzone wewnątrz listy elementów. Podobnie wygląda
sprawa dla pozostałych sekcji.
Mimo zapewnienia poprawnej autorskiej wersji kontrastowej
można natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu,
np. linki do BOK w stopce strony, czy też przycisk Wyczyść” na
”
stronie Książka adresowa”.
”
Strona grupująca aktualności Aktalności urzędu” ma
”
niepoprawny tytuł. Również na niej można natrafić na linki
o nic nie mówiących treściach Więcej”.
”

Na stronie Biuro Obsługi Klienta” linki umieszczone w menu
”
kolumnowym mają powtórzone treści w opcjonalnym
atrybucie.
Obsługa rozwijanego menu głównego za pomocą klawiatury
nie jest możliwa, co nie pozwala na przyznanie punktacji.
Wśród dodatkowych ułatwień jest możliwość powiększenia
treści, wersja kontrastowa oraz informacje w języku migowym
na stronie Kontakt”.
”
Strona ma niewielkie uchybienia w rzetelności kodu HTML.
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bydgoszcz.uw.gov.pl

Link graficzny do tłumacza języka migowego nie ma
odpowiednika tekstowego. Niektóre z banerów graficznych
umieszczone pod kalendarzem mają puste treści
alternatywne. Obrazki zamieszczone w galeriach zdjęć mają
puste treści alternatywne, co widać na stronie np. Forum
”
gospodarcze o polskiej białej gęsi”.
Na stronie z Wynikami wyszukiwania” pola zawężające wyniki
”
nie posiadają etykiet tekstowych.
Hierarchia nagłówków jest zaburzona i nie oddaje w całości
złożoności serwisu. Na innych stronach serwisu, np.: O nas”
”
brakuje nagłówka dla głównej treści.
Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne dla linków
graficznych umieszczonych w kolumnach.
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Pomimo zapewnienia autorskiej wersji o odwróconym
kontraście można natrafić na treści niespełniające
minimalnych formalnych wymagań kontrastu, jak np. banery
graficzne umieszczone pod kalendarzem.
Można natrafić na linki o pustych treściach, np. służące do
powiększania treści, czy też linki w slajderze z grafiką Zobacz
”
więcej”.
Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa
z powodu niewidocznego elementu otrzymującego
zaznaczenie.
Strona nie została wyposażona w skip linki pozwalające
na pominięcie powtarzających się sekcji strony podczas
nawigacji za pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień jest autorska wersja
kontrastowa i możliwość powiększenia treści, jednak wybrany
rozmiar nie jest zapamiętywany podczas nawigacji.
Strona posiada błędy HTML.
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bialystok.uw.gov.pl

Obrazki umieszczone w sekcji Aktualności” nie mają
”
odpowiedników tekstowych.
Hierarchia nagłówków na stronie głównej została zaburzona.
Na niektórych podstronach nagłówki obejmują za dużo treści,
co można zaobserwować na stronie Urząd”.
”
Wykorzystanie list elementów jest znikome na stronie głównej
i ogranicza się jedynie do menu głównego.
Kontrast przycisku rozpoczęcia wyszukiwania jest
niewystarczający czy też skip linku Przejdź do treści” jest
”
niewystarczający.
Punktację w kategorii Sens linków” obniżają przede wszystkim
”
puste linki w sekcji Aktualności”.
”

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie
wszystkie elementy poprawnie wyświetlają się po otrzymaniu
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fokusa, co można zauważyć w przypadku slajdera. Fokus ma
zbyt słaby kontrast.
Nie zapewniono żadnych dodatkowych ułatwień.
Strona ma wiele błędów HTML.

lodzkie.eu

Obraz wyskakujący jako popup Operator numerów
”
alarmowych” nie ma treści alternatywnej. Teksty
alternatywne zdjęć umieszczonych w animowanym banerze
nie odpowiadają temu, co znajduje się na zdjęciach.
Etykieta pola formularza wyszukiwarki została niepoprawnie
ukryta z wizualnego przekazu. Pola formularza zapisu do
newslettera nie posiadają etykiet tekstowych. Podobna
sytuacja jest dla formularza kontaktowego i książki
adresowej. Fakty nie pozwalają na przyznanie punktacji w tej
kategorii.
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Struktura nagłówków została ograniczona do jedynie
czterech nagłówków na stronie głównej, co przy ilości
informacji przez nią prezentowanej wydaje się zbyt mała.
Listy elementów nie zostały wykorzystane w menu głównym
serwisu.
Po przełączeniu serwisu w autorską wersję o odwróconym
kontraście natrafiono na elementy niespełniające
minimalnych wymagań, jak np. przyciski do powiększania
treści. Z nieznanych również przyczyn usunięto w tej wersji
wszelkie fotografie.
Linki o treściach więcej” nie pozwalają na przyznanie pełni
”
punktacji w kategorii Sens linków”.
”

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa, gdyż
menu główne zostało zapewnione poprzez niesemantyczne
znaczniki HTML, dodatkowo w niektórych przypadkach nie
widać aktualnie zaznaczonego elementu (np. stopka).
Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie
powtarzających się sekcji.
Wśród dodatkowych ułatwień można wyodrębnić autorską
wersję kontrastową i możliwość powiększenia czcionki jedynie
dla niektórych treści. Należy jednak zauważyć, że wybrany
rozmiar czcionki nie jest zapamiętywany podczas nawigacji.
Kod HTML posiada nieliczne błędy.
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poznan.uw.gov.pl

Baner graficzny będący linkiem do Funduszu Dróg
Samorządowych nie posiada treści alternatywnej. Zdjęcia
zamieszczone w treści strony, np.: Wojewoda wielkopolski
”
odnawia groby powstańców” nie treści alternatywnych.
Pola formularza ankiety nie zostały poprawnie zgrupowane.
Hierarchia nagłówków na podstronach serwisu nie została
zachowana.
W animowanym slajderze umieszczono linki o pustych
treściach.
Wśród dodatkowych ułatwień znajdują się jedynie informacje
w Polskim Języku Migowym, co jest niewystarczające
w porównaniu do innych serwisów.
Serwis posiada niewielkie błędy HTML.
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www.szczecin.uw.gov.pl

Obrazek będący linkiem do kamery online nie posiada
odpowiednika tekstowego. Puste odpowiedniki tekstowe
obrazków, które są linkami na stronie Do pobrania” nie
”
pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii
Odpowiedniki tekstowe” oraz Sens linków”.
”
”

Struktura nagłówków na stronie głównej została ograniczona
do jednego nagłówka poziomu 1 dla aktualnie widocznego
slajdu. Na większości podstron serwisu można odnaleźć
jedynie jeden nagłówek poziomu 1 lub nagłówki o pustych
treściach.
Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać
na przykładzie linków graficznych do danego działu.
Pomimo przełączenia serwisu w autorski tryb kontrastowy
nadal można natrafić na treści niespełniające wymagań
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kontrastu, np. na stronie Godziny urzędowania” czy też
”
ostatni człon ścieżki okruszków.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak
zastosowanie domyślnego oznaczenia danej przeglądarki
jest w niektórych przypadkach niewystarczające.
Strona nie została wyposażona w skip linki umożliwiające
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za
pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy autorską wersję
kontrastową oraz materiały w Polskim Języku Migowym.
Kod HTML ma błędy.

www.kielce.uw.gov.pl

Odpowiedniki tekstowe zdjęć zamieszczonych w sekcji
Aktualności” nie odpowiadają temu, co znajduje się na
”
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zdjęciach. Zdjęcia zamieszczone w galeriach posiadają te
same teksty alternatywne, co można zaobserwować np. na
stronie Otwarto nowoczesne boisko”. W innych galeriach
”
( Jubileusz małżeński”) teksty alternatywne są puste.
”
Formularz powiadamiania znajomego posiada
zabezpieczenie w postaci graficznego mechanizmu Captcha.
Struktura nagłówków nie jest bardzo rozbudowana, na
niektórych stronach można natrafić na nagłówki o pustych
treściach, np. na stronie Wojewoda”, Wicewojewoda”.
”
”

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane dla
przewijających się banerów graficznych będących linkami
oraz w treściach redakcyjnych, np. na stronie Wojewodowie
”
po roku 1945”.
Strona posiada autorską wersję kontrastową, jednak jej
zawartość nie odpowiada wersji graficznej. Dodatkowo
można natrafić na treści niespełniające wymagań kontrastu
( Wydawanie dokumentów paszportowych”).
”

Sens linków nie zawsze jest prawidłowy, co można
zaobserwować na stronie Aktualności”, gdzie linkami są całe
”
paragrafy tekstu. Linki do zmiany miesiąca w Kalendarium”
”
mają treść Następny Strona”, Poprzedni Strona”.
”
”

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie
zawsze dobrze widać zaznaczenie z powodu wykorzystania
domyślnego zaznaczenia przeglądarki.
Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć autorską
wersję o odwróconym kontraście, która nie jest tożsama
treściami z wersją graficzną oraz możliwość powiększenia
czcionki po przejściu do artykułów, niestety wybrana wielkość
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nie jest zapamiętywana podczas nawigacji i nie zawsze
działa (strona z Wynikami wyszukiwania”).
”
Natrafiono na 1 błąd HTML.

uw.olsztyn.pl

Baner graficzny przenoszący dużo informacji w warstwie
graficznej ma niepoprawny odpowiednik tekstowy: plakat sw
”
sg”. Podobna sytuacja zachodzi dla zdjęć w sekcji
Aktualności”, np.: DRO 1247”, DRO 1238” etc.
”
”
”
Etykieta pola formularza wyszukiwarki została zapewniona za
pomocą opcjonalnego atrybutu.

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna,
gdyż można odnaleźć wiele nagłówków poziomu 1. Na innych
stronach serwisu brakuje nagłówka poziomu 1.
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Mimo zapewnienia autorskiej wersji wysokiego kontrastu
nadal można natrafić na treści niespełniające wymagań
kontrastu, co można zaobserwować na stronie Karty usług”.
”

Linki o treściach więcej” obniżają punktację w kategorii Sens
”
”
linków”. Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa,
jednak zastrzeżenia budzi widoczność zaznaczenia dla
banerów w stopce.
Wśród dodatkowych ułatwień jest autorska wersja wysokiego
kontrastu (niestety nie działa ona prawidłowo) oraz
możliwość powiększenia czcionki (niestety wybrany rozmiar
nie jest zapamiętywany podczas nawigacji). Strona ma
błędy HTML.

gdansk.uw.gov.pl

Na stronie Aktywna mapa województwa pomorskiego”
”
znajduje się interaktywna mapa, której elementy aktywne nie
mają odpowiedników tekstowych.
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Pole do wpisania wyszukiwanej frazy nie posiada etykiety
tekstowej. W ankiecie dla klienta UW znajdują się etykiety
tekstowe nie powiązane z żadnym polem formularza.
Na stronie głównej brakuje nagłówka poziomu 1. Na innych
stronach (np. Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski”)
”
hierarchia nagłówków nie została zachowana.
Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać
na stronach zbiorczych grupujących linki (np. Wydział Spraw
”
Obywatelskich i Cudzoziemców”), gdzie linki zostały osadzone
wewnątrz tabel.
Pomimo włączenia autorskiej wersji kontrastowej nadal
można natrafić na elementy i treści niespełniające
minimalnych wymagań, np. na stronie Aktywna mapa
”
województwa pomorskiego”.
Linki o treściach Czytaj więcej”, czy też puste przyciski
”
w sekcji Terminarz prac Wojewody i Wicewojewody”
”
powodują obniżenie punktacji w kategorii Sens linków”.
”

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie
niemożliwa, tzn. nie widać elementu aktualnie otrzymującego
zaznaczenie.
Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie
powtarzających się sekcji podczas nawigacji za pomocą
klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć autorską

wersję kontrastową oraz możliwość zwiększenia rozmiaru
czcionki ekranowej.
Kod HTML posiada błędy.
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lubuskie.uw.gov.pl

Obrazek będący linkiem do map Google nie ma
odpowiednika tekstowego. W galeriach foto znajdują się
miniaturki zdjęć z niepoprawnymi tekstami alternatywnymi:
autor: mw”, autor: ach” etc. Formularz Poleć znajomemu”
”
”
”
został zabezpieczony graficznym mechanizmem Captcha.
W formularzu e-zapytania” nie wszystkie pola mają
”
poprawnie powiązane etykiety tekstowe.
Struktura nagłówków na stronie głównej jest poprawna,
jednak na wielu podstronach serwisu natrafiono na więcej niż
jeden nagłówek poziomu 1, np. Medale 100-lecia Odzyskania
”
Niepodległości od Premiera dla opozycji solidarnościowej”.
Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne dla menu
umieszczonego w kolumnie na podstronach serwisu.
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Po przełączeniu serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu,
można natrafić na elementy niespełniające minimalnych
wymagań, np. komponenty kalendarzyka na stronie
Aktualności” lub treści na stronie Projekty”.
”
”
Sens linków nie zawsze jest prawidłowy, np. w przypadku
wyników wyszukiwania są to całe paragrafy tekstu. Niektóre
z linków, np. w menu głównym mają powtórzone treści
w opcjonalnym atrybucie.

Serwis został wyposażony w jeden skip link, ale umieszczenie
go nie jako pierwszego podczas nawigacji budzi zastrzeżenia.
Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić autorską
wersję wysokiego kontrastu (odbiega zawartością od wersji
graficznej) oraz możliwość powiększania czcionki (nie
powiększa wszystkich treści).
Strona ma błędy HTML.
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lublin.uw.gov.pl

Baner Kupuj świadomie” nie ma tekstu alternatywnego, a jest
”
linkiem. Podobna sytuacja zachodzi dla banera Nowa
”
Piątka”. W galeriach zdjęć np. na stronie E-recepty
”
w praktyce. Wiceminister zdrowia w Lublinie (wideo)”
wszystkie obrazki mają te same odpowiedniki tekstowe. Fakty
te nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii
Odpowiedniki tekstowe” oraz Sens linków”.
”
”
Na stronie głównej serwisu brakuje nagłówka poziomu 1.
Podobna sytuacja zachodzi na podstronach serwisu. Brakuje
również nagłówków w treściach wprowadzanych przez
redaktorów.
Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co można
zaobserwować dla linków w nagłówku strony, czy też na
stronie Wydziały”, gdzie zostały przedstawione w formie
”
tabeli.
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Po przełączeniu serwisu w autorskie wersje kontrastowe,
nadal można natrafić na elementy niespełniające wymagań
kontrastu, co widać na stronie Sprawy do załatwienia”, czy
”
też w przypadku dat pod aktualnościami.
Wśród dodatkowych ułatwień są dwie wersje kontrastowe
oraz możliwość powiększenia czcionki, jednak to ostatnie
rozwiązanie w większości przypadków nie działa.

rzeszow.uw.gov.pl

Niektóre obrazki w sekcjach Aktualności”, Komunikaty” mają
”
”
puste odpowiedniki tekstowe, a są one linkami. Podobna
sytuacja zachodzi dla linków graficznych umieszczonych
w kolumnie, np. Ewidencja Miejsc Pamięci Narodowej”.
”
Zdjęcia umieszczone w galeriach (np. na stronie Otwarcie
”
nowego oddziału w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie”)
również mają puste odpowiedniki tekstowe, co obniża
punktację w dwóch kategoriach.
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Przycisk rozpoczęcia wyszukiwania nie posiada swojej
wewnętrznej etykiety.
Hierarchia nagłówków w sekcjach Aktualności” i Komunikaty”
”
”
nie została zachowana. Brakuje nagłówków w treściach
wprowadzanych przez redaktorów serwisu.
Banery graficzne będące linkami umieszczone w kolumnie
nie zostały osadzone wewnątrz listy elementów. W galeriach
zdjęć znajduje się wiele niepotrzebnych list definicji.
Pomimo przełączenia serwisu w autorski tryb wysokiego
kontrastu nadal można natrafić na treści niespełniające
minimalnych formalnych wymagań, jak np. niebieskie linki
w treści wielu stron.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć
widoczność zaznaczenia w autorskiej wersji kontrastowej jest
niewielkie.
Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające na
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za
pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień znajduje się autorska wersja
kontrastowa i krótki film w PJM.
Kod HTML ma niewielkie uchybienia.

61

malopolska.uw.gov.pl

Teksty alternatywne dla zdjęć umieszczonych w galeriach
zdjęć są niepoprawne, np.: na stronie Wojewódzkie Obchody
”
Dnia Strażaka w Wadowicach” wszystkie miniaturki mają
treść PSP_Wadowice”. Na stronie wykazu gmin i powiatów
”
mapy graficzne nie mają tekstów alternatywnych.
Pola do wpisania wyszukiwanych usług, spraw nie mają
etykiet tekstowych.
Serwis nie posiada struktury nagłówków.
Listy elementów nie zostały poprawnie wykorzystane, nawet
dla menu głównego.
W autorskiej wersji o wysokim kontraście nadal można
natrafić na elementy niespełniające minimalnych formalnych
wymagań kontrastu (np. menu poziome).
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Można natrafić na linki o pustych treściach umieszczone po
linkach graficznych do danej aktualności.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa,
jednak zaznaczenie zostało ograniczone do domyślnego
zaznaczenia przeglądarki. Pewnym utrudnieniem jest
zanikające zaznaczenie podczas tabulacji po wspomnianych
pustych linkach.
Autorzy serwisu nie zapewnili skip linków pozwalających na
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za
pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień jest możliwość powiększania
czcionki oraz autorska wersja kontrastowa, która jednak
błędnie działa w przypadku menu poziomego. Kod HTML nie
jest pozbawiony błędów.
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opole.uw.gov.pl

Obrazki dekoracyjne będące częściami linków w sekcji
Aktualności” mają uzupełnione treści alternatywne.
”
W galeriach zdjęć wszystkie zdjęcia mają te same treści
alternatywne, co widać np. na stronie Podsumowania
”
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019”.
Przycisk rozpoczęcia wyszukiwania nie ma etykiety. Pola
formularza kontaktowego nie posiadają poprawnie
powiązanych z nimi etykiet tekstowych.
Użycie nagłówków jako poszczególnych pozycji menu
głównego jest niepoprawne. Hierarchia nagłówków nie
została zachowana. Na wielu stronach serwisu można
wyróżnić wiele nagłówków poziomu 1.
Po przełączeniu serwisu w autorską wersję kontrastową nadal
można natrafić na treści i elementy niespełniające wymogów
kontrastu, np. pozycje menu głównego, wyszukiwarka etc.
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Strona z wynikami wyszukiwania ma nieprawidłowy tytuł.
Wiele linków ma powtórzoną treść w opcjonalnym atrybucie,
co powoduje wielokrotne ich przetwarzanie przez programy
czytające, tzw. efekt jąkania”.
”

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa, gdyż
nie widać zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.
Nie odnaleziono skip linków pozwalających na pominięcie
powtarzających się sekcji podczas nawigacji za pomocą
klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień jest wersja o podniesionym
kontraście i dodatkowo możliwość powiększania treści
artykułów, jednak wybrany rozmiar nie jest zapamiętywany
podczas nawigacji w serwisie.
Kod HTML ma niewielkie uchybienia.
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um.warszawa.pl

Informacje na stronie Warszawa w liczbach” zostały
”
przedstawione jedynie za pomocą obrazów. Podobną
sytuację można zaobserwować na stronach Powierzchnia”,
”
Ludność” i innych.
”

Etykieta pola wyszukiwarki ma treść .”, a pola formularza na
”
stronie wyników wyszukiwania mają niepoprawnie powiązane
etykiety tekstowe.
Hierarchia nagłówków na stronie głównej wydaje się w miarę
poprawna. Na wielu stronach (np. Samorządowcy żądają
”
zwrotu ponad 100 mln zł za deformę oświaty”) redaktorzy nie
używają nagłówków jako śródtytułów w artykułach.
Niebieskie i szare treści nie spełniają minimalnych
formalnych wymagań kontrastu.
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Informacje na mapie Ludność faktycznie zamieszkała” treści
”
mają zbyt słaby kontrast.
Obsługa za pomocą klawiatury jest możliwa, dobrze widać
zaznaczenie. Jedyne wątpliwości nastręcza obsługa
w sekcjach Najpopularniejsze strony”, Załatw sprawę
”
”
w urzędzie” etc., gdzie niebieski tekst występuje na niebieskim
tle.
Na stronach z artykułami np. Młodzi warszawiacy głosują”
”
język został zdefiniowany jako angielski.
Serwis nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie
powtarzających się sekcji podczas nawigacji po serwisie za
pomocą klawiatury.
Dodatkowe ułatwienia ograniczają się jedynie do
możliwości powiększenia czcionki dla wybranych artykułów.
Funkcjonalność ta nie zawsze działa poprawnie.
Strona posiada dużo błędów HTML.
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krakow.pl

W komponencie Prześlij uwagi” zastosowano graficzny
”
mechanizm zabezpieczający Captcha. Zdjęcia umieszczone
w Oto Fotokronice” nie mają odpowiedników tekstowych.
”
Etykieta pola formularza wyszukiwarki została niepoprawnie
ukryta z wizualnego przekazu.

Poważnym mankamentem jest brak struktury nagłówków na
stronie głównej serwisu. Na podstronach z reguły ograniczają
się do jednego nagłówka poziomu 1.
Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co
można zaobserwować na przykładzie sekcji Aktualności”,
”
Polecamy”, Telewizja Kraków”. W innych przypadkach (np.
”
”
menu poziome) ich struktura nie jest poprawna.
Po włączeniu autorskiego systemu kontrastowego nie
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania, np. sekcja
informująca o stanie powietrza.
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W serwisie można natrafić na linki o pustych treściach, jak
np. link w postaci logo do strony głównej serwisu. Obsługa
serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa –
nie widać elementu otrzymującego zaznaczenie.
Nie został on wyposażony w skip linki pozwalające na
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za
pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić autorską
wersję o odwróconym kontraście (nie zawsze jest
zapamiętywana podczas nawigacji) i możliwość
powiększenia czcionki jedynie dla głównej treści. Kod HTML
posiada niewielkie uchybienia.

wroclaw.pl

Obrazki w sekcji Czas wolny” będące częściami linków mają
”
niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne. Zdjęcia
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w galeriach zdjęć, np. Przez Hubską przejechał tramwaj ”
trwają próby techniczne [ZDJĘCIA]” mają puste treści
alternatywne. Podobna sytuacja zachodzi dla niektórych
obrazków na stronie Kultura > Aktualności”.
”

W formularzu zgłoszeniowym można natrafić na pustą
etykietę tekstową. Pole zapisu do newsletter’a nie ma etykiety
tekstowej.
Hierarchia nagłówków nie została poprawnie zachowana
dla treści znajdujących się za sekcją Zgłoś palenie
”
śmieciami”. Poniżej treści Więcej z kategorii:” znajduje się
”
lista z niepotrzebnymi nagłówkami. Na podstronach serwisu
można odnaleźć więcej niż jeden nagłówek poziomu 1.
Pomimo przełączenia serwisu w autorską wersję kontrastową
nadal można natrafić na elementy niespełniające
minimalnych wymagań kontrastu, jak np. przycisk Szukaj” lub
”
elementy umieszczone pod sekcją Jakość powietrza”.
”
Sens linków w większości przypadków jest prawidłowy, choć
na stronie Wiadomości” – można natrafić na puste linki oraz
”
powtarzające się linki zobacz wszystkie”, które prowadzą do
”
różnych zasobów. Fakty te nie pozwalają na przyznanie pełni
punktacji.

Zastosowano jedynie domyślne zaznaczenie przeglądarki,
co w przypadku przeglądarki Chrome nie zawsze jest dobrze
widoczne podczas nawigacji za pomocą klawiatury, np. zlewa
się z tłem dla sekcji Co? Gdzie? Kiedy? We Wrocławiu”.
”
Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy autorską wersję
kontrastową oraz możliwość powiększania czcionki, jednak
zostały one udostępnione jedynie na stronie głównej serwisu.
Strona ma błędy HTML.
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poznan.pl

Niektóre banery w stopce serwisu mają nieprawidłowe teksty
alternatywne, np.: Eurowybory 2014” (strona jest poświęcona
”
wyborom w 2019). Zdjęcia umieszczone w galeriach, np. na
stronie Samorządowcy żądają zwrotu ponad 100 mln zł za
”
deformę oświaty” mają te same teksty alterantywne.
Pole wyszukiwarki na stronie Zaplanuj wolny czas!” nie ma
”
etykiety tekstowej. Formularz zapisu do newsletter’a posiada
wiele błędów związanych z brakiem etykiet tekstowych
( Częstotliwość” wysyłki nie jest anonsowana przez programy
”
czytające).
Listy elementów nie zawsze zostały optymalnie wykorzystane,
co widać np. w sekcji Wydarzenia w twojej okolicy”.
”

Pomimo zapewnienie wielu wersji kontrastowych, nie
wszystkie elementy posiadają odpowiedni współczynnik
kontrastu, co można zaobserwować w przypadku sekcji Filmy
”
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z miasta” czy też Co? Gdzie? Kiedy?”. Podobna sytuacja
”
zachodzi dla rozwijanych pozycji w menu głównym serwisu.
Na stronach prezentujących Aktualności”, Wydarzenia”
”
”
można natrafić na linki o nieprawidłowych treściach czytaj
”
więcej”.
Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy wiele wersji
kontrastowych oraz możliwość powiększenia czcionki dla
treści artykułów.
Obsługa za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak
zaznaczenie nie zawsze jest dobrze widoczne. Pewną
trudność można zauważyć podczas nawigacji po
rozwijających się pozycjach menu z powodu dużej ich ilości.
Kod HTML ma błędy.

gdansk.pl

Obrazki będące częściami linków mają uzupełnione treści
alternatywne dublujące treść linków. Treści alternatywne

72

przewijających się plakatów w stopce strony brzmią …”.
”
Teksty alternatywne zdjęć umieszczanych przez redaktorów
serwisu nie zawsze są poprawne, np. IMG_6256 niedźwiedź.
”
JPG”.
Pole formularza wyszukiwania ma zapewnioną etykietę
jedynie w opcjonalnym atrybucie. Pole wyszukiwarki na
stronie Procedury Urzędu Miejskiego w Gdańsku” nie ma
”
etykiety tekstowej.
Na stronie głównej znajduje się jedynie jeden nagłówek
poziomu 1 o znaczącej treści. Fakt ten nie pozwala na
przyznanie punktacji w tej kategorii.
Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co
można zauważyć w sekcjach prezentujących aktualności
i wydarzenia (w formie obrazu i treści linków), jak i również
w sekcji prezentującej wydarzenia kulturalne.
Kontrast czerwonych treści na szarych tłach nie spełnia
minimalnych wymogów. Na podstronach serwisu też można
natrafić na elementy niespełniające tych wymogów, np.
na stronie Procedury Urzędu Miejskiego w Gdańsku” są to
”
przyciski do sortowania.
Tytuł stron nie zawsze poprawnie zmienia się podczas
nawigacji, np. dla strony Dzielnice” brzmi Gdańsk - oficjalny
”
”
portal miasta”.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa,
ponieważ nie widać elementu aktualnie otrzymującego
zaznaczenie.
Nie zapewniono również skip linków pozwalających na
pominięcie powtarzających się treści.
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Do dodatkowych ułatwień można zaliczyć jedynie możliwość
powiększenia czcionki, jednak dotyczy to jedynie głównej
treści niektórych artykułów, ale nie działa poprawnie (np.
na stronie Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu
”
cywilnego”).
Serwis ma błędy HTML.

lublin.eu

Obrazki będące częściami linków mają niepotrzebnie
uzupełnione teksty alternatywne. Niektóre treści alternatywne
dla zdjęć umieszczonych w galeriach są obcięte. Na stronie
Lublin wśród miast ubiegających się o zwrot środków za
”
reformę oświaty” zdjęcia w galerii mają te same treści
alternatywne.
Na stronie głównej można odnaleźć nagłówek o pustej treści.
Na innych stronach do nagłówka głównego z treścią zostały
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dołączone elementy nawigacyjne służące do drukowania
i generowania plików PDF.
Strona posiada autorską wersję kontrastową, jednak można
na niej natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu,
np. na stronie z wynikami wyszukiwania.
Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np.
w sekcji Z najbliższych 30 dni”, czy też dla list plików do
”
pobrania na stronach z artykułami. Podobna sytuacja
zachodzi dla list zdjęć w galeriach.
Po przejściu do danego artykułu tytuł strony jest
niepoprawnie zgodny z kategorią artykułu.
W serwisie można natrafić na linki o treściach Czytaj
”
więcej” oraz wspomniane obrazki z nadmiarowymi treściami
alternatywnymi, co nie pozwala na przyznanie pełni punktacji
w kategorii Sens linków”.
”
Wśród dodatkowych ułatwień jest możliwość powiększenia
czcionki, jednak niektóre treści są ucinane, dodatkowo nie
jest zapamiętywane podczas nawigacji w serwisie.
Kod HTML ma błędy.
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rzeszow.pl

Obrazki będące linkami i posiadające puste treści
alternatywne nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji
w kategorii Odpowiedniki tekstowe”.
”

Pola odnalezionych formularzy nie mają etykiet tekstowych.
Hierarchia nagłówków jest niepoprawna. Na stronie
głównej serwisu brakuje nagłówka poziomu 1. Na stronach
z artykułami nagłówki ograniczają się jedynie do nagłówka
obejmującego główną treść.
Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. dla
listy aktualności lub w przypadku galerii zdjęć.
Po przełączeniu serwisu w autorski tryb kontrastowy, można
natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu, co
widać np. na stronie z wynikami wyszukiwania dla linków
w topie strony.
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Można natrafić na linki o małoznaczących treściach: czytaj
”
więcej”.
Nie wszystkie strony mają unikalny tytuł, co widać na stronie
np. Zespół Tańca Brzucha GUSSEL z Rzeszowskiego Domu
”
Kultury zdobywcą ośmiu nagród we Lwowie”.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak
zastosowanie domyślnego podświetlenia przeglądarki nie
zawsze jest wystarczające.
Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające na
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za
pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy autorską wersję
wysokiego kontrastu oraz możliwość powiększenia czcionki,
z tym zastrzeżeniem, że to ostatnie rozwiązanie umożliwia
nieznaczne powiększenie jedynie samej treści artykułu.
Strona ma bardzo dużo błędów HTML.
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opi.org.pl

Serwis opi.org.pl nie uległ znaczącym zmianom od ostatniego
badania. Niektóre z nich spowodowały powstanie nowych
błędów np. niektóre grafiki nie posiadają adekwatnych
opisów alternatywnych oraz błędy walidacji kodu HTML.
Pomimo tego w dalszym ciągu charakteryzuje się wysokim
poziomem dostępności.
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nask.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu serwis NASK został
wysoko oceniony, ale niektóre problemy z zeszłego roku
nadal pozostały.
Na podstronach serwisu hierarchia nagłówków nie zawsze
jest zachowana. W serwisie udostępniona jest wersja
kontrastowa jednak jest ona wizualnie zupełnie inna od
oryginału.
Podczas nawigacji za pomocą klawiatury fokus na niektórych
elementach jest słabo widoczny.
Kod HTML posiada błędy.
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funduszeeuropejskie.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich podobnie jak poprzednio
utrzymuje wysoki poziom dostępności. Niektóre elementy
wymagają jeszcze dopracowania jak np. słabo widoczny
fokus na elementach slidera. W tym elemencie znajdują się
podlinkowane zdjęcia, których opisy alternatywne nie są
jednoznaczne jak np. przekierowanie do wiadomości”, ale nie
”
wiadomo której.
Niektóre odnośniki posiadają zdublowane treści w tytułach,
powodując tzw. efekt jąkania”. Ponadto ikony linkujące do
”
portali społecznościowych w stopce nie posiadają treści
alternatywnych a jedynie opcjonalny atrybut.
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utk.gov.pl

Serwis nie uległ zmianie od ostatniego badania. W dalszym
ciągu istnieja elementy, które wymagają dopracowania jak
np. struktura nagłówków. W takich sekcjach jak np. Usługi”
”
lub Projekty i kampanie” w listach powinny być zwykłe
”
odnośniki, ponieważ nie ma tutaj żadnej dodatkowej treści,
która mogłaby być opisana przez nagłówek.
Podczas nawigacji za pomocą klawiatury fokus na niektórych
elementach jest częściowo lub słabo widoczny. Na niektórych
podstronach znajdują się nieopisane grafiki.
W serwisie udostępniona jest wersja kontrastowa jednak
jest ona wizualnie zupełnie inna od oryginału, a ponadto
niektórych informacji nie ma jak np. numeru infolinii czy całej
zawartości stopki. W tej wersji linki w informacjach o cookies
nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu.
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gddkia.gov.pl

W serwisie gddkia.gov.pl podobnie jak podczas od
ostatniego badania nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu
w nagłówku strony znajduje się enigmatyczna ikonka, po
kliknięciu której pojawia się informacja jak pobrać program
czytający NVDA. Osoba niewidoma zanim przystąpi do pracy
na komputerze musi mieć taki czytnik zainstalowany. Kolejny
problem to odnośnik ukazujący ten tekst – jest pusty,
ponieważ znajdujący się tam obrazek jest ukryty w sposób
niewidoczny dla programów czytających.
Zrozumienie nawigacji również utrudnią zdublowane
treści w tytułach większości linków powodując tzw. efekt
”
jąkania”. W serwisie znajdują się również niejednoznaczne
odnośniki jak np. więcej” czy te prowadzące do najbliższych
”
przetargów. Każdy z nich posiada grafikę opisaną jako
GDDKiA.
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Przycisk wyszukiwarki jest opisany jako GO”.
”

W wersji kontrastowej nie wszystkie elementy spełniają
minimalne wymagania. Niektóre pola formularzy nie
posiadają etykiet.
Hierarchia i struktura nagłówków jest niepoprawna.
Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw.
skip linków.

coi.gov.pl

Od kilku lat podczas każdego badania odbywającego się
w ramach Raportu Dostępności, serwis COI charakteryzuje
się wysokim poziomem dostępności. Jednak w dalszym
ciągu do dopracowania zostało kilka elementów jak np.
niewystarczający kontrast niektórych treści czy nieliczne
błędy HTML.
Brakuje również ogólnej wyszukiwarki treści.
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budowlaneabc.gov.pl

W serwisie budowlaneabc.gov.pl, który w poprzednich
edycjach Raportu Dostępności nie był badany nie ma
praktycznie żadnych elementów, do których można mieć
zastrzeżenie. Jednak aby to stwierdzenie było prawdziwe,
musi być poparte pełnym audytem.
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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.
Brakuje też skip linków, jednak przy tak nielicznej zawartości
informacji nie jest to duży problem. Brakuje również
jednoznacznych tytułów stron, które oprócz nazwy serwisu
informowałyby o aktualnej podstronie.
Zamieszczony film nie posiada napisów. W udostępnionej
wersji kontrastowej błędy pojawiające się przy źle
wypełnionych polach nie spełniają minimalnych wymagań.
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Serwis historiapojazdu.gov.pl nie uległ żadnym modyfikacjom
od ostatniego badania poza tym, że nie działa. Po wpisaniu
poprawnych danych pojazdu pojawia się błąd historia”
pojazdu–portlet jest tymczasowo niedostępny.”

obywatel.gov.pl

Poziom dostępności serwisu obywatel.gov.pl sukcesywnie
rośnie. Nie ma praktycznie żadnych elementów, do których
można mieć zastrzeżenie. Jednak aby to stwierdzenie było
prawdziwe, musi być poparte pełnym audytem.
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fundusze.mswia.gov.pl

Serwis fundusze.mswia.gov.pl nie zmienił się od ostatniego
badania. W dalszym ciągu w zakładce pomocy dla osób
niepełnosprawnych znajduje się pusty link, który zastąpił
wersję o wysokim kontraście.
Zawartość rozwijanego górnego menu jest mało czytelna.
W formularzu kontaktowym zastosowano obrazkowe
zabezpieczenie Captcha. W ten sposób zabezpieczony
formularz jest niemożliwy do obsłużenia przez osoby
z dysfunkcjami wzroku.
Podobnie jak poprzednio wymagana jest poprawa
widoczności fokusa. Na niektórych elementach, zwłaszcza
graficznych pojawia się niepełna przerywana ramka i słabo
kontrastuje z otoczeniem. Listy wypunktowane, które są
zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie są
optymalnie wykorzystane.
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prokuratoria.gov.pl

Serwis utrzymuje wysoki poziom dostępności. Pozostają
niektóre elementy wymagające dopracowania jak np.
główny baner z nazwą prokuratorii, który jest pustym linkiem.
Na podstronach niektóre grafiki nie posiadają adekwatnych
do zawartości opisów alternatywnych.
Podobnie jak podczas poprzedniego badania kontrolki do
powiększania tekstu pomniejszają już i tak małą czcionkę.
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krus.gov.pl

W serwisie krus.gov.pl wszystkie problemy opisane podczas
poprzedniego badania nadal występują. Hierarchia oraz
struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Na podstronie
wyników wyszukiwania pole formularza nie posiada etykiety.
Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
W nagłówku serwisu udostępniony jest link w postaci ikony
do wersji o wysokim kontraście jednak jest zdecydowanie
za słabo widoczny i sam nie spełnia minimalnych wymagań
standardu WCAG. Kontrolki do powiększania tekstu
umieszczone na podstronach powiększają tekst jednak jego
rozmiar nie zostaje zapamiętany.
Niektóre odnośniki są puste np. ikona zmiany kontrastu.

Znajdują się również takie, które posiadają zdublowane
treści w tytułach, powodując w czytnikach ekranu tzw. efekt
”
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jąkania”. Na podstronach zdjęcia zamieszczone w artykułach
nie posiadają treści alternatywnych. Kod HTML posiada
drobne błędy.

arimr.gov.pl

W serwisie wszystkie problemy opisane podczas
poprzedniego badania nadal występują. W dalszym ciągu
należy zadbać o odpowiednią hierarchię i strukturę
nagłówków, ponieważ na niektórych podstronach jest
niepoprawna.
Skip linki na stronie głównej działają poprawnie jednak na
podstronach nie przenoszą fokusa. Na wielu odnośnikach
podczas korzystania z czytników ekranu może występować
tzw. efekt jąkania” spowodowany umieszczeniem w nich
”
tytułu o takiej samej treści. Nagromadzenie linków otwórz”
”
wraz z angielskimi dodatkowymi opisami w atrybucie tytułu
w niektórych artykułach nie jest dobrym rozwiązaniem.
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Zmiana rozmiaru tekstu za pomocą udostępnionych
kontrolek nie zostaje zapamiętana po przejściu na inną
podstronę.

kowr.gov.pl

Serwis kowr.gov.pl nie zmienił się od ostatniego badania.
Klika elementów zwłaszcza redakcyjnych w dalszym ciągu
wymaga dopracowania jak np. całkowity brak tekstów
alternatywnych dla grafik znajdujących się w slajderze. Jest
to szczególnie istotne ponieważ są one odnośnikami. Zdjęcia
zmieszczone w galeriach na podstronach również nie
posiadają treści alternatywnych.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury może być utrudniona
z powodu słabo widocznego fokusa na elementach
nawigacyjnych.
Kod HTML posiada nieliczne błędy.
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archiwa.gov.pl

Identycznie jak podczas poprzedniego badania teksty
alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.
Treści typu baner1”, baner2” itd. nic nie mówią.
”
”
Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak
np. czytaj więcej”. 1”, 2”, itd. Nawigacja może być również
”
” ”
utrudniona z powodu braku tzw. skip linków. Kontrast
niektórych treści nie jest wystarczający.
Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa
z powodu braku widocznego fokusa na wielu elementach
nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości rozwinięcia
górnego menu bez użycia myszki. Etykieta dla przycisku
wyszukiwania nie jest poprawna. Kod HTML posiada błędy.
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nimoz.pl

Podobnie jak w podczas poprzedniego badania można
stwierdzić, że hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest
prawidłowa.
Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne
do ich zawartości jak np. logo_image”, logo_text”.
”
”
Ponadto loga projektów NiMOZ nie posiadają żadnych
treści alternatywnych. Niektóre odnośniki zawierają
niejednoznaczne informacje jak np. czytaj”.
”

Pola i przyciski formularzy wyszukiwarki i newsletter’a nie
posiadają poprawnie opisanych etykiet. Listy wypunktowane,
które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie
są optymalnie wykorzystane.
Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. Obsługa
za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo
widocznego fokusa na elementach nawigacyjnych.
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Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw.
skip linków. Kod HTML posiada błędy.

niepodlegla.gov.pl

Podobnie jak podczas ostatniego badania poważnym
błędem jest to, że większość pól formularza nie posiada
etykiety. Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest
prawidłowa. Na podstronach można odnaleźć grafiki bez
treści alternatywnych. Wiele odnośników jest pustych.
W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz
po jej włączeniu nie wszystkie treści spełniają minimalne
wymagania. Sama kontrolka również ich nie spełnia.
Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu
słabo widocznego fokusa na elementach nawigacyjnych.
Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku
tzw. skip linków. Na podstronach listy wypunktowane, które
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są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie są
optymalnie wykorzystane. Kod HTML posiada błędy.

gif.gov.pl

Przez rok czasu od ostatniego badania serwis nie uległ
znaczącym zmianom np. link graficzny do eGate cały czas
ma niepoprawną treść alternatywną: Epuap”. Ponadto
”
fotografie w galeriach zdjęć artykułów posiadają puste treści
alternatywne.
Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne dla linków
graficznych w stopce. Na stronie prezentującej aktualności
można odnaleźć wiele linków, których cel jest niezrozumiały,
ponieważ są całymi paragrafami.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa,
jednak domyślne zaznaczenie przeglądarki dla niektórych
elementów nie jest wystarczające. Mimo możliwości
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przełączenia strony w autorski tryb kontrastowy nadal można
natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu, np. na
stronie Kierownictwo Urzędu”.
”
Należy również zaznaczyć, że autorska wersja wysokiego
kontrastu różni się układem od wersji podstawowej.

csioz.gov.pl

Poziom dostępności serwisu csioz.gov.pl cały czas stoi na
bardzo wysokim poziomie. Nie ma praktycznie żadnych
elementów, do których można mieć zastrzeżenie. Jednak aby
to stwierdzenie było prawdziwe, musi być poparte pełnym
audytem.
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senior.gov.pl

Strona nie zmieniła się od zeszłego badania i jest jedną
z najgorzej wykonanych ze względu na dostępność.
Pola formularza kontaktowego nie posiadają etykiet
tekstowych. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku
formularza rejestracyjnego i logowania.
Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich
zawartości. W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków
nie jest prawidłowa. Kontrast niektórych treści nie jest
wystarczający. Tytuły podstron nie są jednoznaczne.
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak
w przypadku przeglądarki Firefox domyślne zaznaczenie
elementu otrzymującego fokus jest słabo widoczne. Serwis
nie został wyposażony w skip linki ani w żadne dodatkowe
ułatwienia. Nie odnajdziemy również w nim wyszukiwarki
treści. Kod HTML posiada błędy.
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zus.pl

Serwis zus.pl niewiele zmienił się od ostatniego badania, ale
cały czas trzyma wysoki poziom dostępności. Klika
elementów zwłaszcza redakcyjnych w dalszym ciągu
wymaga dopracowania jak np. poprawne opisy alternatywne
dla grafik.
Na podstronach struktura nagłówków jest uboga lub
niepoprawna. Mimo zapewnienia autorskiej wersji
kontrastowej można natrafić na elementy niespełniające
wymogów kontrastu, jak np. linki do przewijania slajdów.
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cppc.gov.pl

Serwis od ostatniego badania został całkowicie
przebudowany, jednak obowiązujące standardy dostępności
nie zostały zachowane.
Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich
zawartości. Problem głównie dotyczy elementów ozdobnych.
Ponadto na podstronie z formularzem kontaktowym
nie wszystkie pola posiadają etykiety i znajduje się tam
obrazkowa Captcha, która skutecznie uniemożliwia obsługę
dla osób z dysfunkcją wzroku.
W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest
prawidłowa. Listy wypunktowane, które są zalecanym
sposobem na opisywanie grup linków nie są optymalnie
wykorzystane.
Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak
np. więcej”, czytaj więcej”. Obsługa za pomocą klawiatury
”
”
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jest utrudniona z powodu słabo widocznego fokusa na wielu
elementach nawigacyjnych.
Brakuje również tzw. skip linków. Tytuły podstron nie zawierają
pełnej informacji. Kod HTML posiada błędy.

uke.gov.pl

Poziom dostępności serwisu uke.gov.pl cały czas stoi na
bardzo wysokim poziomie. Nie ma praktycznie żadnych
elementów, do których można mieć zastrzeżenie. Jednak aby
to stwierdzenie było prawdziwe, musi być poparte pełnym
audytem.
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epuap.gov.pl

W serwisie dekoracyjne ikony przy tytułach kategorii mają
niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne. Większość pól
formularzy usług nie posiada etykiet tekstowych, a duża ilość
takich formularzy i ich kluczowa funkcja w serwisie skutecznie
utrudnia lub uniemożliwia obsługę osobom korzystającym
z czytników ekranu.
Nagłówki na stronie głównej zostały poprawnie użyte, jednak
po przejściu na wybrane strony serwisu ich hierarchia nie
została zachowana. Po przejściu na niektóre ze spraw, można
natrafić na pseudo listy elementów w opisach.
Mimo, że strona została wyposażona w autorską wersję
kontrastową, to nie zostały w tej wersji uwzględnione
formularze spraw, w których można natrafić na elementy
niespełniające wymagań kontrastu.
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W opisach spraw można natrafić na linki o niejasnych
treściach. Tytuły niektórych stron nie są prawidłowe po
przejściu do opisu wybranej usługi.
Formularze zamieszczone w ramkach nie posiadają
określonego języka, co powoduje ich przetwarzanie po
angielsku przez programy czytające.
Skip linki nie pokazują się na ekranie, a Przejdź do
”
wyszukiwarki” nie działa poprawnie. Obsługa za pomocą
klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych. Kod
HTML posiada błędy.

danepubliczne.gov.pl

Nowa odsłona serwisu wypadła niemal wzorcowo i poziom
dostępności jest bardzo wysoki. Poza brakiem możliwości
obsługi niektórych elementów za pomocą klawiatury jak np.
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wybór z list rozwijanych i słabego fokusa nie ma więcej
żadnych elementów, do których można mieć zastrzeżenie.
Jednak aby to stwierdzenie było prawdziwe, musi być
poparte pełnym audytem zwłaszcza, że użytkownicy podczas
badania i wykonywania zadań byli bardziej oszczędni
w przyznawaniu punktów.

nik.gov.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich
zawartości lub funkcji jak np. linki. Grafiki będące
odnośnikami w aktualnościach nie mają poprawnych
opisów.
Linki, które brzmią kury w klatkach” lub Pola rolnicze z lotu
”
”
ptaka” nie są poprawne.
Struktura nagłówków nie jest poprawna. Na podstronie
z wyszukiwarką większość pól nie posiada etykiet.
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Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.

gios.gov.pl

Serwis nie zmienił się od ostatniego badania. W dalszym
ciągu obrazki umieszczone w animowanym slajderze nie
posiadają pustych treści alternatywnych, a zatem są
przetwarzane przez programy czytające jako nazwy plików.
Pole formularza wyszukiwarki nie posiada poprawnie
powiązanej z nim etykiety tekstowej. Nagłówki na stronie
głównej serwisu zostały ograniczone jedynie do poziomu 3.
Na innych stronach struktura jest płytka i z reguły ogranicza
się od jednego do kilku nagłówków poziomu 2.
Tytuł strony jest w niektórych przypadkach błędny (np.
wyszukiwarki) i brzmi WWW GIOŚ”. Niektóre odnośniki
”
zawierają niejednoznaczne informacje jak np. Czytaj więcej”.
”
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Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa dla
rozwijanych pozycji w menu głównym.
Język dokumentu nie został poprawnie określony, co
powoduje przetwarzanie treści w języku angielskim.
Strona nie została wyposażona w skip linki pozwalające na
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za
pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy jedynie autorską
wersję o odwróconym kontraście. Serwis posiada błędy HTML.

pfron.org.pl

Nowa odsłona serwisu wypadła bardzo dobrze i poziom
dostępności jest bardzo wysoki. Poza drobnymi
niedociągnięciami z wykorzystaniem list i błędami walidacji
HTML nie ma więcej żadnych elementów, do których można
mieć zastrzeżenie.
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Jednak aby to stwierdzenie było prawdziwe, musi być
poparte pełnym audytem.

nfz.gov.pl

Serwis nfz.gov.pl nie zmienił się od ostatniego badania.
Niektóre z obrazków będących linkami jak np. w sekcji
Zobacz także” posiadają puste odpowiedniki tekstowe. Pole
”
wyszukiwarki nie posiada etykiety.
Struktura nagłówków nie zawsze jest poprawna, co widać
na stronie O NFZ”. Listy wypunktowane, które są zalecanym
”
sposobem na opisywanie grup linków nie są optymalnie
wykorzystane.
Po przełączaniu serwisu w autorską wersję kontrastową
można natrafić na treści niespełniające minimalnych
formalnych wymagań kontrastu, jak np. główny nagłówek na
stronie Dla Pacjenta”.
”
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Tytuł strony nie zmienia się poprawnie w przypadku wyników
wyszukiwania.
Poważnym mankamentem jest brak możliwości rozsunięcia
wyszukiwanych treści podczas poruszania się po serwisie za
pomocą klawiatury.
Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy autorską wersję
kontrastową oraz możliwość wyboru wielkości czcionki. Kod
HTML ma błędy.

lasy.gov.pl

Serwis nie uległ polepszeniu pod kątem dostępności od
ostatniego badania. W dalszym ciągu niektóre elementy
graficzne mają niepoprawne treści alternatywne, np.: Logo
”
do stopki_x.png”, glyph-logo_ May2016_32.png”.
”
Pole formularza wyszukiwarki zarówno na stronie głównej
jak i na stronie prezentującej wyniki wyszukiwania nie ma
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etykiety tekstowej. Hierarchia oraz struktura nagłówków nie
jest prawidłowa.
Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane np. dla
listy aktualności.
Kontrast białych treści umieszczonych na zielonych tłach jest
niewystarczający.
Wiele obrazków będących linkami posiada powtórzone
treści w opcjonalnych atrybutach, co powoduje podwójnie
ich przetwarzanie przez programy czytające (tzw. efekt
”
jąkania”).
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie
niemożliwa z powodu niewidocznego fokusa.
Serwis nie został wyposażony w skip linki ani żadne
dodatkowe ułatwienia. Kod HTML posiada błędy.
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niepelnosprawni.gov.pl

Poziom dostępności serwisu cały czas stoi na bardzo
wysokim poziomie. Nie ma praktycznie żadnych elementów,
do których można mieć zastrzeżenie. Jednak aby to
stwierdzenie było prawdziwe, musi być poparte pełnym
audytem.
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lektury.gov.pl

Serwis od ostatniego badania niewiele się zmienił i cały czas
poziom dostępności jest wysoki. Niektóre elementy należy
jeszcze poprawić.
Obramowania pól formularza kontaktowego nie spełniają
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.
Niektóre linki w stopce serwisu mają zdublowane treści
w opcjonalnym atrybucie, co powoduje ich wielokrotne
przetwarzanie przez programy czytające, tzw. efekt jąkania”.
”
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udsc.gov.pl

Serwis od ostatniego badania niewiele się zmienił. W dalszym
ciągu etykieta pola wyszukiwarki została niepoprawnie ukryta
z wizualnego przekazu. Etykiety tekstowe nie zostały
poprawnie powiązane z polami formularza kontaktowego.
Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.
Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np.
dla grupy linków do mediów społecznościowych, czy też do
przełączania wielkości czcionki.
Po przełączeniu serwisu w autorską wersję kontrastową,
linki w sekcji Statystyki” są całkowicie niewidoczne. Można
”
natrafić na linki o niejasnej treści: A”, Czytaj więcej”.
” ”

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak
widoczność domyślnego zaznaczenia dla wielu elementów
jest niewystarczająca.
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Autorzy serwisu nie wyposażyli go w skip linki pozwalające na
pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji za
pomocą klawiatury. Kod HTML posiada drobne błędy.

podatki.gov.pl

Nowy serwis podatki.gov.pl wypadł niemal wzorcowo
i poziom dostępności jest bardzo wysoki. Poza faktem nie do
końca optymalnego wykorzystania list i słabym kontrastem
fokusa podczas nawigacji za pomocą klawiatury nie ma
więcej żadnych elementów, do których można mieć
zastrzeżenie.
Jednak aby to stwierdzenie było prawdziwe, musi być
poparte pełnym audytem zwłaszcza, że użytkownicy podczas
badania i wykonywania zadań byli bardziej oszczędni
w przyznawaniu punktów.
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pacjent.gov.pl

W serwisie żadne pole formularza nie posiada etykiety.
Przycisk wyszukiwarki również nie jest opisany.
Struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Listy
wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz
po jej włączeniu nie wszystkie treści spełniają minimalne
wymagania.
Skip linki są, ale większość nie działa.
Kod HTML posiada błędy.
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ore.edu.pl

Większość grafik na stronie głównej nie została poprawnie
opisana tekstem alternatywnym. Jest to szczególnie istotne
dla tych, które są odnośnikami.
Kod HTML posiada błędy.
Na podstronach hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest
prawidłowa.
W serwisie znajdują się kontrolki do zmiany kontrastu, lecz
jedna z nich sama nie spełnia minimalnych wymagań
kontrastu.
Niektórych elementów w slajderze nie da się obsłużyć za
pomocą klawiatury.
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plid.obywatel.gov.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest
prawidłowa. Teksty alternatywne dla niektórych grafik nie są
adekwatne do ich zawartości.
Wiele odnośników posiada zdublowaną informację w swoim
tytule, powodując tzw. efekt jąkania” czyli kilkukrotne
”
powtarzanie tej samej informacji.
Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak
np. więcej”, A+”, x”.
”
”
”
W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz
po jej włączeniu nie wszystkie treści spełniają minimalne
wymagania. W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.
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Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw.
skip linków.
Obsługa za pomocą klawiatury jest bardzo utrudniona
z powodu braku widocznego fokusa na wielu elementach
nawigacyjnych oraz nieprzewidywalnego zachowania strony
po sfokusowaniu elementów nawigacyjnych.

ose.gov.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest
prawidłowa. Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne
do ich zawartości.
Większość pól formularzy nie posiada etykiety. Problem
dotyczy zwłaszcza podstron na których można filtrować
informacje.
Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który
jest istotny m.in. dla użytkowników posługujących się
programami czytającymi.
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Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak
np. czytaj dalej”. Listy wypunktowane, które są zalecanym
”
sposobem na opisywanie grup linków nie są poprawnie
wykorzystane.
Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.
W przeglądarce Firefox nawigacja za pomocą klawiatury
nie jest do końca możliwa z powodu blokowania fokusa na
przycisku Przyłącz się”. Nie da się przejść do dalszej części
”
serwisu.
Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw.
skip linków. W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

zip.nfz.gov.pl

Od wielu lat serwis zip.nfz.gov.pl nie ulega zmianie
i w dalszym ciągu zawiera wiele błędów dostępnościowych.
Przede wszystkim brakuje struktury nagłówków. Teksty
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alternatywne dla niektórych grafik nie są adekwatne do ich
zawartości.
Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na
opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane.
Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu
braku widocznego fokusa na wielu elementach
nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości rozwinięcia
górnego menu bez użycia myszki.
W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po
jej włączeniu struktura i zawartość serwisu odbiega od wersji
oryginalnej.
Skip linki zamieszczone na stronie są ukryte dla wszystkich
użytkowników strony.
W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.
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O fundacji
Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim
obywatelom swobodnego dostępu do zasobów
internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności,
zamożności, sprzętu i oprogramowania.
Od lat kierujemy uwagę opinii publicznej, administracji
i biznesu na dostępność stron internetowych dla osób
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Problem ten dotyczy
blisko 30% Polaków i blisko 80 mln obywateli UE. Nie tylko
osób z niepełnosprawnościami, ale także osób starszych,
użytkowników urządzeń mobilnych, nowych użytkowników
Internetu, obcokrajowców, czy osób korzystających ze
starego oprogramowania.
Aktywnie uczestniczymy w zmianie polskiego prawa. Przy
naszej pomocy powstała ustawa o cyfrowej dostępności
stron internetowych i aplikacji mobilnych (2019), a wcześniej
rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(2012), które nakłada obowiązek dostosowania publicznych
serwisów www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
oraz prawo wymagające udogodnień podczas świadczenia
usług telekomunikacyjnych (2014).

119

Fundacja wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz
Umiejętności Cyfrowych organizuje ogólnopolski konkurs
Strona Internetowa bez Barier” adresowany do administracji
”
publicznej, organizacji  pozarządowych oraz sektora
komercyjnego. Jego celem jest propagowanie idei Internetu
wolnego od barier i dostępnego dla wszystkich.
Konsekwentnie monitorujemy poziom dostępność stron
www, analizujemy serwisy interetowe, świadczymy
usługi eksperckie i szkolimy. Badania Fundacji Widzialni
charakteryzuje profesjonalizm i rzetelność. Zawdzięczamy
je opracowanej  wspólnie z Uniwersytetem Śląskim
kompleksowej metodologii badania stron internetowych
w oparciu o standard WCAG.
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