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Metoda badania

W ramach metody analizy stron www, zastosowa-
no techniki w dwóch etapach: 

a. analiza ekspercka,
b. user experience – doświadczenie z użytkowni-

kami.

Eksperci i użytkownicy niepełnosprawni przepro-
wadzili badanie na sprzęcie i oprogramowaniu uży-
wanym przez siebie na co dzień biorąc pod uwagę 
strony główne poszczególnych stron www. Następ-
nie przyznali punkty dla każdego zadania.
Wyniki uzyskano łącząc ekspercką analizę w opar-
ciu o listę kontrolną WCAG z badaniem z użytkow-
nikami.

Przeprowadzono następujące działania: 

a. wytypowanie serwisów do badania
b. wytypowanie kluczowych elementów bada-

nych serwisów
c. wytypowanie zadań dla użytkowników 
d. przeprowadzenie testów przez ekspertów 

i użytkowników niepełnosprawnych
e. opracowanie raportu.

Analiza ekspercka

W celu przeprowadzenia analizy eksperckiej prze-
prowadzono następujące metody działania: 

I. Sprawdzanie zgodności z W3C HTML

II. Sprawdzanie zgodności z W3C CSS

III. Sprawdzanie zgodności z WCAG 2.0 w 58% kry-
teriów sukcesu listy kontrolnej – metoda pro-
blemowa

IV. Analiza kontrastu

User experience

Do grupy badawczej użytkowników wytypowano 
osoby niepełnosprawne o różnych rodzajach dys-
funkcji sensorycznej:

• 
• 
• 

niewidomi
niedowidzący
głusi

Użytkownicy oceniali wybrane elementy serwisu 
i wykonali serię trzech zadań.

Analizowane elementy

Do każdego z analizowanych elementów przypo-
rządkowano punktację od 0 do 1 lub od 0 do 2

1.

Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficz-
nych i animacji

0 – rażące zaniedbanie, 
1 – częściowy brak,
2 – są

Każdy element graficzny jak wykres, zdjęcie, 
ozdobnik, itp. osadzony na stronie internetowej 
powinien posiadać tekst alternatywny. Dzięki 
temu grafiki będą dostępne dla osób niewidomych 
korzystających z programów czytających. Taki tekst 
alternatywny pojawi się również w momencie, 
kiedy obrazek nie będzie mógł być załadowany 
na stronie z różnych przyczyn. Jest to najważniej-

Procentowy udział wyników w badaniu

Ekspert ds. dostępności 
Użytkownicy niepełnosprawni 

50%

50%
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sza i podstawowa zasada tworzenia dostępnych 
treści internetowych. Treść tekstu alternatywne-
go musi być dostosowana do funkcji jaką pełni 
opisywana grafika na stronie. Jeśli jest to zdjęcie 
przekazujące informację wówczas w krótkich sło-
wach należy ją opisać. Jeśli jest to grafika, która 
nie przekazuje żadnej informacji a pełni tylko funk-
cję ozdobną atrybut alt musi być, ale pusty bez 
żadnego tekstu. Jeśli grafika pełni rolę odnośnika 
wówczas należy jasno w treści alternatywnej prze-
kazać informację dokąd użytkownik zostanie za-
prowadzony lub jaką akcję.

2.

Etykiety i grupowanie pól formularzy

0 – rażące zaniedbanie, 
1 – częściowo brak, 
2 – są

Dzięki formularzom możliwa jest interakcja pomię-
dzy użytkownikiem a stroną www lub komunika-
cja z innymi użytkownikami. Dla osób widzących 
większość formularzy jest zrozumiała. Inaczej jest 
w przypadku osób niewidomych. Programy czyta-
jące, którymi się posługują powinny przekazać in-
formację o nietekstowym elemencie jakim są pola 
edycyjne, pola wyboru, listy rozwijane, itp. Będzie 
to możliwe w momencie kiedy każde z pól formu-
larza będzie powiązane w kodzie HTML z etykie-
tą. W przypadku, gdy w formularzu znajdują się 
grupy opcji do zaznaczenia, np. przy pomocy pól 
radio albo checkbox należy stosować grupowanie 
pól formularzy. Należy je stosować wszędzie tam, 
gdzie tematycznie można pogrupować pola for-
mularza. Zwłaszcza w sytuacji, gdy pola mogą się 
powtarzać, np. przy składaniu zamówienia będą to 
pola adresu zamieszkania i pola adresu dostarcze-
nia przesyłki.

3.

Użycie elementów nagłówka

0 – rażące zaniedbanie, 
1 – są, ale niepoprawna hierarchia, 
2 – są

Nagłówki pełnią bardzo ważną rolę informacyjną 

i nawigacyjną dla osób niewidomych. Użytkownicy 
widzący skanują stronę wzrokiem i od razu mogą 
zidentyfikować główne sekcje strony internetowej. 
Osoby niewidome natomiast muszą poświęcić 
dużo więcej czasu, aby program czytający przeka-
zał w formie głosu informacje zawarte w serwisie. 
Dzięki skrótom klawiaturowym dostępnym w pro-
gramie czytającym niewidomi mogą szybko poru-
szać się m.in. po nagłówkach, dzięki czemu mogą 
błyskawicznie przechodzić do głównych sekcji i in-
formacji bez konieczności żmudnego odsłuchiwa-
nia treści linia za linią. Najistotniejszą rzeczą jest 
aby konsekwentnie stosować nagłówki oraz w od-
powiedniej hierarchii.

4.

Użycie elementów list

0 – rażące zaniedbanie, 
1 – słabe wykorzystanie, 
2 – są

Listy uporządkowane czy nieuporządkowane po-
dobnie jak nagłówki są dla osób niewidomych jed-
nym z podstawowych elementów nawigacyjnych 
i informacyjnych. Dzięki skrótom klawiaturowym 
dostępnym w programie czytającym niewidomi 
mogą poruszać się pomiędzy listami. Dodatko-
wą informacją przekazywaną przez te programy 
jest ilość elementów w liście oraz czy nastąpiło 
zagnieżdżenie. Jest to konstrukcja do tworzenia 
menu, które często zawierają dziesiątki, setki lin-
ków. Dzięki liście użytkownik wie z jaką ilością lin-
ków w menu ma do czynienia oraz dzięki możliwo-
ści zagnieżdżania list o jego hierarchii.

5.

Kontrast tekstów i tła

0 – w większości zły,
1 – istnieją elementy mało kontrastowe, 
2 – w większości dobry lub istnieje możliwość 

zmiany

Minimalny kontrast pomiędzy tekstem lub grafi-
kami tekstowymi a tłem powinien być w stosun-
ku 4,5:1. Jeżeli nie można uzyskać odpowiedniego 
kontrastu, np. ze względu na utrzymanie identy-
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fikacji wizualnej firmy, instytucji, itp. należy za-
pewnić kontrolki, które przełączą serwis w wysoki 
kontrast. Najlepiej, jeśli użytkownik będzie mógł 
wybrać kilka zestawów kolorystycznych. Warun-
kiem koniecznym jest, aby kontrolki zmiany kon-
trastu spełniały wymagania kontrastu w stosunku 
4,5:1 oraz aby wersja w wysokim kontraście po-
siadała taka samą funkcjonalność, taką samą za-
wartość oraz spełniała wymagania minimalnego 
kontrastu. Nie należy zapominać o użytkownikach, 
którzy korzystają z trybu wysokiego (odwrócone-
go) kontrastu dostępnego np. w systemie opera-
cyjnym. Wówczas nie tylko cały interfejs systemu 
i oprogramowania jest zmieniony, ale wygląd stron 
internetowych również. Należy zadbać o to, aby 
wszystkie informacje, elementy nawigacyjne, for-
mularze były również w tym trybie widoczne.

6.

Jednoznaczne tytuły stron

0 – niejednoznaczny, 
1 – jednoznaczny

Każda podstrona serwisu internetowego powinna 
mieć unikalny i sensowny tytuł. Spełnia on kilka 
ważnych funkcji: 

• 

• 

• 

• 

jest to pierwszy tekst, który odczytują osoby 
korzystające z programów czytających,
otwarte okna przeglądarki są nazwane tytułem 
serwisu. Dzięki temu użytkownik jest w stanie 
zidentyfikować okno z podstroną, która go in-
teresuje,
jest istotny dla pozycjonowania, np. Google 
wyżej punktuje szukane słowo kluczowe, jeśli 
występuje w tytule strony oraz wyświetla go 
w wynikach wyszukiwania,
nazwa pliku przy zapisie strony offline jest ty-
tułem serwisu. W przeglądarce internetowej 
strona dodana do ulubionych lub zakładek za-
pisana jest pod aktualnym tytułem.

7.

Sens odnośników poza kontekstem

0 – rażące zaniedbanie,

1 – zdarzają się złe, 
2 – dobry

Wszystkie elementy aktywne, takie jak linki, przy-
ciski formularza, obszary aktywne map odnośni-
ków nie mogą być dla użytkowników dwuznaczne. 
Muszą być  wystarczająco opisane z określeniem 
swojego celu, bezpośrednio z linkowanego tekstu 
lub w pewnych przypadkach – z linku w swoim 
kontekście np.: w paragrafach, które go otaczają, 
elementach list, komórkach lub nagłówkach tabe-
li. Nie należy używać linków typu: „więcej”, „tu”, 
„kliknij tutaj”, „wszystkie”, które poza kontekstem 
nic nie znaczą.

8.

Obsługa z poziomu klawiatury i widoczność za-
znaczenia

0 – rażące zaniedbanie, 
1 – możliwa, ale nie dla wszystkich elementów lub 

słaba widoczność zaznaczenia, 
2 – możliwa

Każdy element serwisu, każda jego funkcjonalność 
powinna być dostępna przy użyciu klawiatury, za 
wyjątkiem tych, które konwencjonalnie nie mogą 
być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręcz-
ny). Spełnienie tych wymagań będzie szczególnie 
ważne dla użytkowników niewidomych i/lub ko-
rzystających tylko z klawiatury np. użytkowników 
z zaburzeniami koordynacji ruchowej i niewydolno-
ści mięśniowej górnych partii ciała. Należy zadbać 
przede wszystkim o to, aby każdy element aktywny 
był przedstawiony za pomocą jego semantycznego 
odpowiednika HTML: dla linków będzie to znacz-
nik <a>, który powinien zawierać atrybut href, 
dla pól formularzy będą to znaczniki np. <input>, 
<select>, <button>, itp. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na wykonywanie zdarzeń typu: onclick, 
onmouseover, itp. zwłaszcza jeśli zachodzą one na 
elementach nieaktywnych. Wówczas nie będzie 
możliwe wykonanie zadania bez użycia myszki. Ob-
sługując serwis za pomocą klawiatury, użytkownik 
musi widzieć, na którym aktywnym elemencie się 
znajduje. Można to sprawdzić, poruszając się po 
stronie klawiszem Tab. Absolutne minimum to po-
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zostawienie domyślnych ustawień wyglądu fokusa 
przeglądarki np. Internet Explorer w systemie MS 
Windows będzie to kropkowana obwódka wokół 
aktywnego linku. 

9.

Bezpośredni dostęp (skip links)

0 – całkowity brak, 
1 – są

Niewielu użytkowników ma czas na odczytywa-
nie i analizowanie wszystkich treści na stronie in-
ternetowej. Użytkownicy bez dysfunkcji mają ten 
komfort, że wzrokowo są w stanie szybko wyse-
lekcjonować i odszukać interesujące elementy lub 
przy użyciu myszy szybko przewinąć stronę góra/
dół. Programy czytające odczytują treści liniowo, 
więc odszukanie interesującej informacji trwa dłu-
go. Pomimo tego, że każdy program czytający po-
siada skróty klawiaturowe, dzięki którym można 
poruszać się po dowolnych elementach serwisu: 
nagłówkach, linkach, listach, polach formularzy, 
akapitach, etc., to w dalszym ciągu problemem 
jest czas, szybkość i gwarancja dotarcia do pożą-
danej informacji. Można szybko i małym nakładem 
pracy ułatwić nawigację i pominięcie powtarzają-
cych się na podstronach stałych elementów, jak 
np. informacje w nagłówku czy menu serwisu. 
Pierwszą informacją „wyświetloną” (informacja ta 
niekoniecznie musi być widoczna w serwisie) przez 
przeglądarkę będzie menu służące do przechodze-
nia, bez przeładownia strony, do istotnych treści 
serwisu za pomocą kotwic.

10.

Wyszukiwarka, mapa strony

0 – nie ma, 
1 – jednego nie ma, 
2 – są

Przyjazna strona to, m.in. taka, w której użytkow-
nik jest w stanie szybko dotrzeć do informacji lub 
ją odnaleźć. Musi mieć możliwość znaleźć treści 
w serwisie na wiele sposobów, a przynajmniej na 
dwa z następujących: spis treści, mapa serwisu,    
wyszukiwarka, lista powiązanych podstron.

11.

Dodatkowe ułatwienia (zmiana kontrastu, po-
większanie czcionek, język migowy)

0 – nie ma, 
1 – niewielkie, 
2 – różnorodne

Zaleca się udostępnienie na stronie internetowej 
mechanizmu polegającego na stopniowym po-
większaniu rozmiaru tekstu lub zmiany wersji kon-
trastowej. Jednak osoby z wadami wzroku mają 
dostosowany pod względem kontrastu i wielkości 
czcionki cały system, aby mogły komfortowo praco-
wać. Rodzajów wad wzroku jest bardzo dużo: krót-
kowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, 
nierozróżnianie barw, etc. Do tych dysfunkcji nale-
ży dodać problemy związane z wiekiem dojrzałym. 
Osobom starszym trudniej jest sprawnie poruszać 
się po zasobach internetowych. Osoby z wadami 
wzroku wcale nie muszą korzystać z oprogramowa-
nia powiększającego i często nie wiedzą, że mają 
możliwość powiększania tekstu w przeglądarce. 
Nie należy zakładać, że każdy, użytkownik Inter-
netu doskonale zna swój system i wszystkie opcje 
przeglądarki. Jeśli zostaną wdrożone wspomniane 
mechanizmy i będą one łatwe do odnalezienia na 
stronie, to dla dużej grupy odbiorców korzystanie 
ze strony będzie bardziej komfortowe.

12.

Poprawność X(HTML)

0 – błędy, 
1 – brak błędów

Kod HTML musi być wolny od błędów, czyli musi 
być zgodny z zadeklarowanym typem dokumentu. 
Jeśli autor zadeklarował, że serwis jest w napisany 
w XHTML 1.0, HTML 4.01, HTML 5 to musi spełnić 
dany standard.

13.

Poprawność CSS

0 – błędy, 
1 – brak błędów

Kaskadowe arkusze styli muszą być zgodne ze stan-
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dardem i wolne od błędów. Ze względu na różny 
stopień interpretacji CSS w zależności od produ-
centa i wersji  przeglądarki mogą nastąpić pewne 

odstępstwa, które zagwarantują jednakowy wy-
gląd strony stosując właściwości nie występujące 
w oficjalnym standardzie CSS.

Elementy analizowane przez użytkowników

Lp. Elementy Punktacja Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

1. Tytuł strony 0 – brak tytułu,
1 – tytuł jest, ale nie 
merytoryczny,
2 – tytuł merytoryczny.

X X X

2. Poprawne 
opisy nagłów-
ków

0 – brak nagłówków,
1 – nagłówki są, ale źle 
opisane,
2 – poprawnie opisane 
nagłówki.

X

3. Odpowiedniki 
tekstowe dla 
elementów 
graficznych 
i animacji

0 – brak odpowiedni-
ków,
1 – są, ale nie meryto-
ryczne,
2 – odpowiedniki mery-
toryczne.

X

4. Kontrast 
pomiędzy 
tłem strony a 
tekstem

0 – zły kontrast,
1 – dobry kontrast.

X

5. Odpowiednio 
opisane linki      

0 – linki nie są opisane,
1 – linki są opisane, ale 
nie merytorycznie,
2 – poprawnie, meryto-
rycznie opisane linki.

X

6. Opisane pola 
formularzy

0 – brak opisanych pól 
formularzy,
1 – pola formularzy 
opisane poprawnie.

X

7. Jednolitość 
stylów czcio-
nek użytych 
na stronie

0 – niejednolite style 
czcionek,
1 – jednolite style czcio-
nek.

X
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Lp. Elementy Punktacja Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

8. Ocena trud-
ności tekstu 
zawartego na 
stronie inter-
netowej

0 – treść w większości 
niezrozumiała dla głu-
chych,
1 – treść częściowo zro-
zumiała dla głuchych, 
2 – treść zrozumiała dla 
głuchych.

X

9. Ogólne wra-
żenie

0 – bardzo złe,
1 – poprawne,
2 – dobre,
3 – bardzo dobre.

X X X

Zadania przeprowadzone przez użytkowników

arriva.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką

3. Znajdź informacje o: „Prace torowe na linii 208 
na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Bursztyno-
wo”.

kolejedolnoslaskie.eu

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką

3. Znajdź informacje o: „Kasy biletowe w święta”.

mazowieckie.com.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Od 25 marca 2015 r. ho-
norowanie biletów KM i ZTM w pociągach in-
terREGIO Spółki „Przewozy Regionalne” na od-

cinku Warszawa - Skierniewice”.

kolejeslaskie.com

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Patronat Kolei Śląskich”.

koleje-wielkopolskie.com.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Pierwszy „Link” na tra-
sie”.

intercity.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Studenckie podróże 
z PKP Intercity”.
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przewozyregionalne.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Łódzkie: Do stolicy w do-
brej cenie!”.

skm.pkp.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Nowe ceny w automa-
tach biletowych”.

skm.warszawa.pl

1. Proszę w trasie S1 sprawdzić gdzie jest przysta-
nek graniczny w strefie 2.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Prace Ewy Wasiutyńskiej 
w SARP”.

wkd.com.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Wypełnij PIT w Uczelni 
Łazarskiego”.

pasazer.utk.gov.pl

1. Proszę wysłać poprzez elektroniczny formu-
larz zgłoszeniowy zapytanie o treści „Witamy, 
to jest wiadomość testowa wysłana w wyniku 
badania Państwa serwisu www przeprowa-
dzonego przez Fundację Widzialni pod kątem 
dostępności dla osób niepełnosprawnych i po-
zostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. 

Wyniki badania zostaną opublikowane na stro-
nie www.widzialni.org”.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Ruszył wiosenny konkurs 
Przewozów Regionalnych”.

utk.gov.pl

1. Proszę wypełnić ankietę znajdującą się na stro-
nie głównej. Proszę nie wysyłać jej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Z Urzędu Transportu Ko-
lejowego do Europejskiej Agencji Kolejowej”.

rozklad-pkp.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Dodatkowe pociągi EIP 
w okresie Świąt Wielkanocnych”.

rozklad.sitkol.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Opóźnienie pociągu na 
trasie Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny 
w okresie 30.03-7.04”.

malopolskiekoleje.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Pociąg retro przyciągnął 
Małopolan”.
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lka.lodzkie.pl

1. Proszę sprawdzić o której godzinie jest pierw-
sze połączenie z Łodzi Kaliskiej do Sieradza 
w zakładce rozkład jazdy.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Nagroda jakości roku dla 
ŁKA”.

twojakolej.pl

1. Proszę podzielić się opinią wpisując w opisie 
„Witamy, to jest wiadomość testowa wysłana 
w wyniku badania Państwa serwisu www prze-
prowadzonego przez Fundację Widzialni pod 
kątem dostępności dla osób niepełnospraw-
nych i pozostałych narażonych na wykluczenie 
cyfrowe. Wyniki badania zostaną opublikowa-
ne na stronie www.widzialni.org”.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Zmodernizowany dwo-
rzec i stacja w Obornikach Śląskich”

pkpsa.pl

1. Proszę znaleźć ofertę pracy w Warszawie na 
stanowisku Praktykanta.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 

placówką.

3. Znajdź informacje o: „Dodatkowe pociągi EIP w 
okresie Świąt Wielkanocnych”.

plk-sa.pl

1. Sprawdź dostępność rozkładów jazdy na stro-
nie głównej.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Nowe przejścia podziem-
ne, tunele i wiadukty podniosą poziom bezpie-
czeństwa na linii ze stolicy do Łodzi”.

dobrapodroz.pkp.pl

1. Proszę odnaleźć zdjęcie Dworca Centralnego 
w Gdyni.

2. Proszę znaleźć nr infolinii lub kontakt z daną 
placówką.

3. Znajdź informacje o: „Jesteśmy szybsi”.

Każde z zadań zostało ocenione według skali:

0 punktów – niemożliwe odnalezienie informacji
1 punkt – odnalezienie informacji możliwe, ale 
utrudnione
2 punkty – szybkie i łatwe odnalezienie informacji

Punktacja i ocena

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w każdej z części badania:

Analiza ekspercka elementów – 22 punkty
Analiza elementów użytkowników – 16 punktów
Zadania użytkowników – 6 punktów 

W sumie maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów dla badanego serwisu – 44

0 – 31 punktów ocena niedostateczna
32 – 36 punktów ocena dostateczna
37 – 41 punktów ocena dobra
42 – 44 punktów ocena bardzo dobra
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Badane serwisy

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Arriva       arriva.pl
Koleje Dolnośląskie     kolejedolnoslaskie.eu
Koleje Mazowieckie     mazowieckie.com.pl
Koleje Śląskie      kolejeslaskie.com
Koleje Wielkopolskie     koleje-wielkopolskie.com.pl
PKP Intercity      intercity.pl
Przewozy Regionalne     przewozyregionalne.pl
SKM Trójmiasto      skm.pkp.pl
Szybka Kolej Miejska w Warszawie   skm.warszawa.pl
Warszawska Kolej Dojazdowa    wkd.com.pl
Urząd Transportu Kolejowego dla Pasażerów  pasazer.utk.gov.pl
Urząd Transportu Kolejowego    utk.gov.pl
Rozkład PKP      rozklad-pkp.pl
SITKol Planowanie podróży    rozklad.sitkol.pl
Koleje Małopolskie     malopolskiekoleje.pl
Łódzka Kolej Aglomeracyjna    lka.lodzkie.pl
Twoja Kolej      twojakolej.pl
PKP S.A.       pkpsa.pl
Polskie Linie Kolejowe S.A.    plk-sa.pl
PKP Dobra podróż      dobrapodroz.pkp.pl

http://arriva.pl
http://kolejedolnoslaskie.eu
http://mazowieckie.com.pl
http://kolejeslaskie.com
http://koleje-wielkopolskie.com.pl
http://intercity.pl
http://przewozyregionalne.pl
http://skm.pkp.pl
http://skm.warszawa.pl
http://wkd.com.pl
http://pasazer.utk.gov.pl
http://utk.gov.pl
http://rozklad-pkp.pl
http://rozklad.sitkol.pl
http://malopolskiekoleje.pl
http://lka.lodzkie.pl
http://twojakolej.pl
http://pkpsa.pl
http://plk-sa.pl
http://dobrapodroz.pkp.pl
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I część

Nazwa Adres URL Suma (22)

1. odpo-
wiedniki 
tekstowe 

(2)

2. etykiety 
(2)

3. nagłów-
ki (2)

4. listy (2) 5. kon-
trast (1)

6. tytuł 
strony (1)

7. sens 
linków (2)

8. obsługa 
z klawia-
tury (2)

9. skip 
links (1)

10. wyszu-
kiwarka, 

mapa 
strony (2)

11. do-
datkowe 

ułatwienia 
(2)

12. (X)
HTML (1)

13. CSS (1) Poprzed-
nia suma

Różnica

Szybka Kolej 
Miejska w War-
szawie

http://www.skm.
warszawa.pl/ 18 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 0 13 5

Warszawska Ko-
lej Dojazdowa

http://www.wkd.
com.pl/ 18 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 0 0 1 17

Urząd Transportu 
Kolejowego

http://www.utk.
gov.pl/ 17 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 18 -1

Serwis dla Pasa-
żerów UTK

http://www.pasazer.
utk.gov.pl/pas 17 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 18 -1

TK Telekom 
Rozkład jazdy

http://rozklad-pkp.
pl/ 14 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 2 0 0 10 4

Koleje Mazo-
wieckie

http://www.mazo-
wieckie.com.pl/ 13 1 0 1 2 1 0 2 0 1 2 2 0 1 13 0

PKP Intercity http://www.interci-
ty.pl/pl/ 11 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 7 4

Przewozy Regio-
nalne

http://www.przewo-
zyregionalne.pl/ 11 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 11 0

Koleje Dolno-
śląskie

https://www.
kolejedolnoslaskie.
eu/pl/

10 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11 -1

Koleje Wielko-
polskie

http://koleje-wielko-
polskie.com.pl/ 10 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 11 -1
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Nazwa Adres URL Suma (22)

1. odpo-
wiedniki 
tekstowe 

(2)

2. etykiety 
(2)

3. nagłów-
ki (2)

4. listy (2) 5. kon-
trast (1)

6. tytuł 
strony (1)

7. sens 
linków (2)

8. obsługa 
z klawia-
tury (2)

9. skip 
links (1)

10. wyszu-
kiwarka, 

mapa 
strony (2)

11. do-
datkowe 

ułatwienia 
(2)

12. (X)
HTML (1)

13. CSS (1) Poprzed-
nia suma

Różnica

Szybka Kolej 
Miejska w Trój-
mieście

http://www.skm.
pkp.pl/ 10 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 10 0

Koleje Śląskie http://kolejeslaskie.
com/pl 9 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 1

PKP S.A. http://pkpsa.pl/ 8 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0

PKP PLK http://www.plk-sa.
pl/ 8 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0

Arriva http://www.arriva.
pl/ 7 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 9 -2

SITKOL Rozkład 
Jazdy

http://rozklad.
sitkol.pl/ 7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 -2

Koleje Małopol-
skie

http://www.malo-
polskiekoleje.pl/ 7 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

Twoja Kolej http://www.twoja-
kolej.pl/ 7 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

PKP Dobra 
podróż

http://dobrapodroz.
pkp.pl/ 7 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna http://lka.lodzkie.pl 5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
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II część

Oceny użytkowników

Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

1. Tytuł strony

0 – brak tytułu,
1 – tytuł jest, ale 
nie
merytoryczny,
2 – tytuł meryto-
ryczny.

www.arriva.pl 2 2 2 2,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 2 2 2 2,0

www.mazowieckie.com.pl 2 2 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2 2 2,0

www.intercity.pl/pl 2 2 2 2,0

www.przewozyregionalne.pl 2 2 2 2,0

www.skm.pkp.pl 2 2 2 2,0

www.skm.warszawa.pl 2 2 2 2,0

www.wkd.com.pl 2 2 2 2,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 2 2 2 2,0

www.utk.gov.pl 2 2 2 2,0

rozklad-pkp.pl 2 2 2 2,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 1 2 2 1,7

www.malopolskiekoleje.pl 2 2 2 2,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 2 2 2 2,0

www.twojakolej.pl 1 2 2 1,7

pkpsa.pl 2 2 2 2,0

www.plk-sa.pl 2 2 2 2,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1 1 1,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

2. Poprawne opisy 
nagłówków

0 – brak nagłów-
ków,
1 – nagłówki są, 
ale źle
opisane,
2 – poprawnie 
opisane
nagłówki.

www.arriva.pl 1 1,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 2 2,0

www.mazowieckie.com.pl 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

www.intercity.pl/pl 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 2 2,0

www.skm.pkp.pl 2 2,0

www.skm.warszawa.pl 2 2,0

www.wkd.com.pl 2 2,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 2 2,0

www.utk.gov.pl 2 2,0

rozklad-pkp.pl 2 2,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 1 1,0

www.malopolskiekoleje.pl 2 2,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 1 1,0

www.twojakolej.pl 1 1,0

pkpsa.pl 1 1,0

www.plk-sa.pl 2 2,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

3. Odpowiedniki 
tekstowe dla ele-
mentów graficz-
nych i animacji

0 – brak odpo-
wiedników,
1 – są, ale nie 
merytoryczne,
2 – odpowiedniki 
merytoryczne.

www.arriva.pl 1 1,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 1 1,0

www.mazowieckie.com.pl 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

www.intercity.pl/pl 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 2 2,0

www.skm.pkp.pl 1 1,0

www.skm.warszawa.pl 2 2,0

www.wkd.com.pl 2 2,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 2 2,0

www.utk.gov.pl 2 2,0

rozklad-pkp.pl 2 2,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 2 2,0

www.malopolskiekoleje.pl 1 1,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 2 2,0

www.twojakolej.pl 1 1,0

pkpsa.pl 1 1,0

www.plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

4. Kontrast pomię-
dzy tłem strony a 
tekstem

0 – zły kontrast,
1 – dobry kon-
trast.

www.arriva.pl 1 1,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 1 1,0

www.mazowieckie.com.pl 1 1,0

kolejeslaskie.com 1 1,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

www.intercity.pl/pl 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 1 1,0

www.skm.pkp.pl 1 1,0

www.skm.warszawa.pl 1 1,0

www.wkd.com.pl 1 1,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 1 1,0

www.utk.gov.pl 1 1,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 0 0,0

www.malopolskiekoleje.pl 0 0,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 1 1,0

www.twojakolej.pl 0 0,0

pkpsa.pl 0 0,0

www.plk-sa.pl 0 0,0

dobrapodroz.pkp.pl 0 0,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

5. Odpowiednie 
opisane linki

0 – linki nie są 
opisane,
1 – linki są opisa-
ne, ale
nie merytorycz-
nie,
2 – poprawnie, 
merytorycznie
opisane linki.

www.arriva.pl 1 1,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 1 1,0

www.mazowieckie.com.pl 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2,0

www.intercity.pl/pl 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 2 2,0

www.skm.pkp.pl 2 2,0

www.skm.warszawa.pl 2 2,0

www.wkd.com.pl 1 1,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 2 2,0

www.utk.gov.pl 2 2,0

rozklad-pkp.pl 2 2,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 1 1,0

www.malopolskiekoleje.pl 2 2,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 2 2,0

www.twojakolej.pl 1 1,0

pkpsa.pl 1 1,0

www.plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

6. Opisane pola 
formularzy

0 – brak opisa-
nych pól
formularzy,
1 – pola formu-
larzy
opisane popraw-
nie.

www.arriva.pl 1 1,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 1 1,0

www.mazowieckie.com.pl 1 1,0

kolejeslaskie.com 1 1,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

www.intercity.pl/pl 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 1 1,0

www.skm.pkp.pl 1 1,0

www.skm.warszawa.pl 1 1,0

www.wkd.com.pl 1 1,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 1 1,0

www.utk.gov.pl 1 1,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 1 1,0

www.malopolskiekoleje.pl 1 1,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 1 1,0

www.twojakolej.pl 0 0,0

pkpsa.pl 1 1,0

www.plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

7. Jednolitość sty-
lów czcionek uży-
tych na stronie

0 – niejednolite 
style
czcionek,
1 – jednolite style 
czcionek.

www.arriva.pl 1 1,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 1 1,0

www.mazowieckie.com.pl 1 1,0

kolejeslaskie.com 1 1,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

www.intercity.pl/pl 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 1 1,0

www.skm.pkp.pl 1 1,0

www.skm.warszawa.pl 1 1,0

www.wkd.com.pl 1 1,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 1 1,0

www.utk.gov.pl 1 1,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 1 1,0

www.malopolskiekoleje.pl 1 1,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 1 1,0

www.twojakolej.pl 1 1,0

pkpsa.pl 1 1,0

www.plk-sa.pl 0 0,0

dobrapodroz.pkp.pl 0 0,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

8. Oceń trudności 
tekstu zawartego 
na stronie inter-
netowej

0 – treść w więk-
szości
niezrozumiała dla 
głuchych,
1 – treść częścio-
wo zrozumiała
dla głuchych,
2 – treść zrozu-
miała

www.arriva.pl 2 2,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 2 2,0

www.mazowieckie.com.pl 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

www.intercity.pl/pl 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 1 1,0

www.skm.pkp.pl 2 2,0

www.skm.warszawa.pl 2 2,0

www.wkd.com.pl 0 0,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 1 1,0

www.utk.gov.pl 2 2,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 2 2,0

www.malopolskiekoleje.pl 2 2,0

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 2 2,0

www.twojakolej.pl 2 2,0

pkpsa.pl 1 1,0

www.plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0
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Lp. Elementy Strona www
Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy

Średnia 
punktów

9. Ogólne wraże-
nie
0 - bardzo złe,
1 – poprawne,
2 – dobre,
3 – bardzo dobre.

www.arriva.pl 1 2 3 2,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 1 2 3 2,0

www.mazowieckie.com.pl 3 2 2 2,3

kolejeslaskie.com 2 2 3 2,3

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2 2 2,0

www.intercity.pl/pl 1 1 1 1,0

www.przewozyregionalne.pl 2 2 2 2,0

www.skm.pkp.pl 2 2 3 2,3

www.skm.warszawa.pl 3 2 3 2,7

www.wkd.com.pl 2 1 1 1,3

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 2 2 3 2,3

www.utk.gov.pl 1 2 3 2,0

rozklad-pkp.pl 1 2 2 1,7

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 1 1 2 1,3

www.malopolskiekoleje.pl 1 1 3 1,7

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 1 1 2 1,3

www.twojakolej.pl 0 1 3 1,3

pkpsa.pl 1 1 3 1,7

www.plk-sa.pl 1 1 2 1,3

dobrapodroz.pkp.pl 0 1 1 0,7
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III część

Zadania przeprowadzone przez użytkowników

Strona www Konsultant 
niewidomy

Konsultat 
niedowidzący

Konsultat 
głuchy

Średnia 
punktów

www.arriva.pl 5 4 6 5,0

www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 4 5 6 5,0

www.mazowieckie.com.pl 5 5 6 5,3

kolejeslaskie.com 5 5 6 5,3

koleje-wielkopolskie.com.pl 4 4 6 4,7

www.intercity.pl/pl 5 3 4 4,0

www.przewozyregionalne.pl 5 5 5 5,0

www.skm.pkp.pl 5 4 5 4,7

www.skm.warszawa.pl 6 5 6 5,7

www.wkd.com.pl 5 5 5 5,0

www.pasazer.utk.gov.pl/pas 5 5 5 5,0

www.utk.gov.pl 5 5 6 5,3

rozklad-pkp.pl 5 5 6 5,3

rozklad.sitkol.pl/bin/query.exe/pn? 4 3 6 4,3

www.malopolskiekoleje.pl 6 4 6 5,3

lka.lodzkie.pl/aktualnosci 3 4 6 4,3

www.twojakolej.pl 3 3 4 3,3

pkpsa.pl 5 4 4 4,3

www.plk-sa.pl 4 4 5 4,3

dobrapodroz.pkp.pl 5 0 4 3,0
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Wyniki

Strona www Część I Część II Część III Suma II + III SUMA 2014 Różnica

arriva.pl 7 12,0 5 17,0 24,0 25,8 -1,8

kolejedolnoslaskie.eu 10 13,0 5 18,0 28,0 28,5 -0,5

mazowieckie.com.pl 13 15,3 5,3 20,6 33,6 31,7 1,9

kolejeslaskie.com 9 15,3 5,3 20,6 29,6 24,2 5,4

koleje-wielkopolskie.com.pl 10 12,0 4,7 16,7 26,7 27,8 -1,1

intercity.pl 11 10,0 4 14,0 25,0 23,1 1,9

przewozyregionalne.pl 11 14,0 5 19,0 30,0 27,7 2,3

skm.pkp.pl 10 14,3 4,7 19,0 29,0 30,2 -1,2

skm.warszawa.pl 18 15,7 5,7 21,4 39,4 32,1 7,3

wkd.com.pl 18 11,3 5 16,3 34,3 14,9 19,4

pasazer.utk.gov.pl 17 14,3 5 19,3 36,3 37,6 -1,3

utk.gov.pl 17 15,0 5,3 20,3 37,3 36,6 0,7

rozklad-pkp.pl 14 13,7 5,3 19,0 33,0 24,9 8,1

rozklad.sitkol.pl 7 11,0 4,3 15,3 22,3 24,2 -1,9

malopolskiekoleje.pl 7 12,7 5,3 18,0 25,0

lka.lodzkie.pl 5 13,3 4,3 17,6 22,6

twojakolej.pl 7 9,0 3,3 12,3 19,3

pkpsa.pl 8 9,7 4,3 14,0 22,0

plk-sa.pl 8 9,3 4,3 13,6 21,6

dobrapodroz.pkp.pl 7 6,7 3 9,7 16,7

0 – 31  ocena niedostateczna
32 – 36 ocena dostateczna
37 – 41 ocena dobra
42 – 44  ocena bardzo dobra
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Liczba zdobytych punktów
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Liczba zdobytych punktów – nowe serwisy
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Cechy badanych stron

www.arriva.pl

Nawigacja za pomocą klawiatury 
w serwisie arriva.pl jest niemożliwa 
z powodu braku widocznego fokusa. 
Pola wyszukiwarki połączeń nie są 
opisane, a opis pola wyszukiwarki 
treści jest ukryty za pomocą techni-
ki uniemożliwiającej jego odczytanie 
przez programy czytające. Ten sam 
problem dotyczy skip linków. Na-
główki nie oddają w pełni struktu-
ry serwisu. Nie wszystkie elementy 
graficzne posiadają poprawne opisy 

alternatywne. Rozmieszczenie elementów strony za pomocą tabel jest rozwiązaniem archaicznym i nie-
dostępnym, zwłaszcza z punktu widzenia programów czytających, z których korzystają osoby niewidome. 
Wiele linków nie informuje jednoznacznie dokąd zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję wykona. Wszyst-
kie grupy odnośników takie jak górne menu, menu w stopce oraz te znajdujące się w centralnej część stro-
ny głównej powinny być przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych. Serwis został wyposażony 
w możliwość powiększania czcionki niestety tylko dla treści. Wersja o podwyższonym kontraście, wygląda 
gorzej niż w trybie zwykłym. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.kolejedolnoslaskie.eu

Serwis został wyposażony w na-
główki, jednak ich hierarchia na 
podstronach nie została zachowana. 
Ponadto na stronie głównej brakuje 
najważniejszego nagłówka pierwsze-
go poziomu. 
Udostępniony jeden skip link 
„Przejdź do treści” nie działa na 
stronie głównej. Brak mapy strony. 
W serwisie znajdują się kontrolki do 
powiększania tekstu, ale niestety 
nie powiększają wszystkich treści. 

W wersji o podwyższonym kontraście nie wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania kontrastu. 
Niektóre z pól formularzy nie są poprawnie opisane, co stanowi poważne utrudnienie dla osób korzystają-
cych z programów czytających. Podobny problem dotyczy braku opisów alternatywnych do zdjęć znajdują-
cych się w sliderze na stronie głównej. Można również napotkać na puste odnośniki jak np.: flagi służące do 
zmiany języka nieposiadające opisów alternatywnych lub kontrolki zmiany rozmiaru tekstów i kontrastu, 
które nie są zrozumiałe dla osób korzystających z programów czytających. Obsługa serwisu za pomocą kla-
wiatury praktycznie nie jest możliwa z powodu braku widocznego fokusa. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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www.mazowieckie.com.pl

W serwisie wykorzystano bogatą 
strukturę nagłówków, niestety jej 
hierarchia jest zaburzona, a to może 
utrudnić zrozumienie rozmieszcze-
nia informacji dla osób korzystają-
cych np. z programów czytających. 
W większości przypadków pola for-
mularzy nie posiadają poprawnych 
opisów. Tytuły podstron nie zawiera-
ją pełnej informacji o aktualnej stro-
nie. Nawigacja za pomocą klawiatury 
jest niemożliwa z dwóch powodów. 

Pierwszym skutecznym utrudnieniem jest brak widocznego fokusa na aktualnie wybranym elemencie. Ko-
lejnym poważnym błędem jest to, że rozbudowane rozwijane menu nie reaguje na klawisz tabulatora. 
Elementy wykonane w technologii flash nie są dostępne dla programów czytających. W systemowym try-
bie wysokiego kontrastu niektóre elementy nie są widoczne, jak np. przycisk wyszukiwarki, główna nazwa 
serwisu, linki do rss i zmiany języka. Kod HTML zawiera nieliczne błędy.

www.kolejeslaskie.com

Najpoważniejszym zaniedbaniem 
w serwisie kolejeslaskie.com jest 
brak struktury nagłówków, która jest 
jednym z podstawowych elementów 
służących do nawigacji dla osób ko-
rzystających z programów czytają-
cych. Nawigacja będzie dodatkowo 
utrudniona z powodu braku tzw. skip 
linków oraz mapy strony. Kontrolka 
zmiany kontrastu nie spełnia mini-
malnych wymagań kontrastu. Wiele 
odnośników nie jest precyzyjnych jak 

np.: „czytaj więcej”. Dodatkowo wszystkie odnośniki w lewej kolumnie w postaci graficznych banerów nie 
posiadają treści. Nawigacja za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego fokusa na 
aktualnie wybranym elemencie. Ponadto nie ma możliwości obsługi głównego rozwijanego menu bez uży-
cia myszki. Na podstronach z możliwością rezerwacji biletów pola formularzy nie są opisane, a to stanowi 
poważne utrudnienie dla osób korzystających z programów czytających. Niektóre elementy graficzne nie 
posiadają poprawnych treści alternatywnych. Błędy HTML wychwycone przez walidator są związane jedy-
nie z JavaScript. Natomiast w kaskadowych arkuszach stylów CSS specjalnie zastosowano niedozwolone 
właściwości, które pozwalają na ujednolicenie strony w różnych przeglądarkach internetowych.
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www.koleje-wielkopolskie.com.pl

W serwisie Kolei Wielkopolskich 
rozmieszczenie i zawartość teksto-
wa nagłówków nie oddaje logicznej 
struktury informacji. Najpoważniej-
szym jednak błędem są nieopisane 
pola formularzy. Stanowi to poważ-
ną barierę, często nie do przejścia 
dla osób korzystających z progra-
mów czytających. W wielu przypad-
kach alternatywne opisy do grafik 
nie są adekwatne do ich zawartości. 
Informacje na graficznych odnośni-

kach w postaci opisów typu: 01, DSC04461, Plakat-2015_2, DSC04424, Szreniawa2015, +, - nic użytkow-
nikom nie mówią, a to w połączeniu z nic niemówiącymi linkami „czytaj więcej” zdecydowanie utrudnia 
nawigację w serwisie. Dodatkowo bez użycia myszki nie jest możliwe rozwinięcie górnego menu. Listy wy-
punktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie m.in. grup linków nie są optymalnie wykorzy-
stane. Z pewnością należałoby je wykorzystać w sekcji „Komunikaty” oraz w stopce. Zamieszczona mapa 
strony jest przygotowana jedynie dla robotów wyszukiwarek i nie jest żadnym ułatwieniem dla człowieka. 
Dodatkowym utrudnieniem nawigacyjnym dla osób o specjalnych potrzebach jest brak skip linków, które 
pozwalałaby na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi sekcjami informacyjnymi strony. 
Większość elementów posiada odpowiedni kontrast, jednak w systemowym trybie wysokiego kontrastu 
nie jest widoczne logo serwisu. Kod HTML oraz CSS zawiera nieliczne błędy.

www.intercity.pl

W serwisie intercity.pl nagłówki nie 
oddają w pełni struktury serwisu, 
a ich hierarchia jest zaburzona. Na-
wigacja w serwisie jest utrudniona 
z powodu braku wyszukiwarki treści 
oraz z powodu często pojawiającego 
się błędu „408 Request Time-out”. 
Dodatkowym utrudnieniem dla osób 
o specjalnych potrzebach może być 
brak skip linków. Dla osób korzysta-
jących wyłącznie z klawiatury nawi-
gacja jest praktycznie niemożliwa 

z powodu słabego fokusa aktywnego elementu. Największym utrudnieniem jest jednak sytuacja, w której 
po rozwinięciu górnego menu powodującego ściemnienie pozostałych elementów na stronie użytkownik 
próbuje przejść dalej. Wówczas strona pozostaje ściemniona, a fokus zupełnie nie jest widoczny. Ponad-
to kontrolka zmiany kontrastu oraz zmiana wersji językowej nie są prawdziwymi odnośnikami. Tekstowe 
linki posiadają zdublowane treści w atrybucie „title”, a to powoduje tzw. efekt jąkania polegający na kil-
kukrotnym odczytaniu tej samej informacji. Niektóre pola formularzy nie są poprawnie opisane. Ten sam 
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problem dotyczy grafik zamieszczanych w treściach artykułów. Na wyróżnienie zasługuje kontrolka zmiany 
kontrastu, która wyróżnia się spośród pozostałych elementów oraz to, że po zmianie kolorystyki serwis 
posiada taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja podstawowa. Kod HTML zawiera nieliczne błędy 
w przeciwieństwie do kodu CSS.

www.przewozyregionalne.pl

W serwisie przewozyregionalne.pl 
znajduje się niepoprawna hierarchia 
nagłówków, a ich treść nie odzwier-
ciedla prawdziwej struktury serwisu. 
Wiele grafik pełniących funkcję od-
nośników nie posiada treści alterna-
tywnych, które są kluczowe dla osób 
korzystających z technologii asystu-
jących jak np. programy czytające. 
Na niektórych elementach podczas 
poruszania się za pomocą klawiatury 
fokus aktywnego elementu jest zbyt 

mało widoczny lub nie widać go wcale. Brak skip linków oraz mapy strony może być dodatkowym utrudnie-
niem w nawigacji dla osób o specjalnych potrzebach. Kontrolki powiększania rozmiaru czcionki, nie zmie-
niają wszystkich treści, a na stronie głównej mechanizm ten nie działa wcale. Dodatkowo ich zawartość 
tekstowa w postaci: -A, A, +A nie jest jednoznaczna. W udostępnionej wersji kontrastowej nie wszystkie 
elementy są dobrze widoczne. Kod HTML oraz CSS zawiera błędy.

www.skm.pkp.pl

Najpoważniejszym problem w ser-
wisie skm.pkp.pl to niepisane pola 
formularzy zarówno na stronie 
głównej jak i na podstronach. Na 
podstronie „Kontakt” dodatkowo 
znajduje się obrazkowa CAPTCHA, 
która jest barierą nie do przejścia 
dla osób korzystających z progra-
mów czytających. Kolejny problem 
to niepoprawna hierarchia nagłów-
ków. Ich zawartość nie odzwiercie-
dla prawdziwej struktury serwisu. 

Istnieje wiele nagłówków pierwszego poziomu, a treść niektórych pozostawia wiele do życzenia jak np.: 
pruszcz_2_4_5_180x120, promocja_student_180x120. Grafiki wykorzystane na stronie jako odnośniki nie 
posiadają alternatywnych opisów, zatem nie będą one dostępne dla programów czytających. Problem do-
tyczy również banerów wykonanych w technologii flash. Nawigacja za pomocą klawiatury nie jest możliwa, 
ponieważ po dotarciu do kontrolki zmiany wielkości tekstu użytkownik zostaje zablokowany i nie ma moż-
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liwości przejścia na kolejne elementy. W udostępnionej wersji kontrastowej nie wszystkie treści posiadają 
odpowiedni kontrast. Brak również skip linków. Istnieją odnośniki, które nie informują jednoznacznie do-
kąd zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję wykona jak np. czytaj więcej, A, prev, de, en. Kod HTML oraz 
CSS zawiera liczne błędy.

www.skm.warszawa.pl

W serwisie zdarzają się elementy 
graficzne, które nie posiadają opisu 
alternatywnego jak np. baner „170 
lat kolei warszawsko-wiedeńskiej”. 
Podczas nawigacji za pomocą kla-
wiatury, w niektórych miejscach 
jak np. w opcjach ułatwień fokus 
nie jest widoczny. W udostępnionej 
wersji wysokiego kontrastu również 
powinien być zdecydowanie bar-
dziej widoczny i dokładny, ponieważ 
w przeglądarce FireFox zaznaczenie 

obejmuje całą szerokość strony. Kod HTML jest wolny od błędów. Serwis skm.warszawa.pl dokonał jednego 
z największych skoków poprawy pod względem dostępności w porównaniu z innymi badanymi stronami 
przewoźników.

www.wkd.com.pl

Jedynymi zastrzeżeniami spośród 
badanych elementów serwisu War-
szawskich Kolei Dojazdowych są: 
nieopisane pole formularza, które 
widoczne jest dopiero na urządze-
niach o mniejszych ekranach jak 
np. smartfony lub tablety, w którym 
zaprezentowane jest główne menu 
oraz na podstronach odnośniki, któ-
re mogą nie być zrozumiałe dla osób 
korzystających z programów czytają-
cych np.: nast., poprz., 1, 2, itd. Kod 

HTML oraz CSS zawiera błędy. Serwis wkd.com.pl dokonał największego skoku poprawy pod względem 
dostępności w porównaniu z innymi badanymi stronami przewoźników.
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www.pasazer.utk.gov.pl

W serwisie dla Pasażerów niektóre 
zdjęcia pełniące rolę linków osadzo-
ne w slajdach nie posiadają uzupeł-
nionych treści alternatywnych. Po-
woduje to jednocześnie, że osoby 
korzystające z programów czytają-
cych będą miały trudności z ich zro-
zumieniem. Wykorzystane nagłówki 
nie wystarczająco opisują strukturę 
serwisu. W formularzu kontakto-
wym nie ma możliwości uzupeł-
nienia pola daty bez użycia myszki. 

W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie widać niektórych elementów nawigacyjnych, jak np. logo 
i nazwa serwisu, przycisk strony głównej, wyszukiwarki, stronicowania aktualności. Udostępniona w ser-
wisie wersja kontrastowa różni się funkcjonalnością od wersji graficznej. Serwis nie posiada błędów HTML, 
natomiast posiada drobne błędy w CSS. Należy zwrócić uwagę, że serwis dla Pasażerów cały czas utrzymuje 
wysoką jakość dostępności.

www.utk.gov.pl

W serwisie Urzędu Transportu Ko-
lejowego niektóre zdjęcia pełniące 
rolę linków osadzone w slajdach 
nie posiadają uzupełnionych tre-
ści alternatywnych. Powoduje to 
jednocześnie, że osoby korzystają-
ce z programów czytających będą 
miały trudności z ich zrozumieniem. 
W systemowym trybie wysokie-
go kontrastu nie widać niektórych 
elementów nawigacyjnych, jak np. 
logo i nazwa serwisu, przycisk strony 

głównej, wyszukiwarki, stronicowania aktualności. Udostępniona w serwisie wersja kontrastowa różni się 
funkcjonalnością od wersji graficznej. Kod HTML oraz CSS zawiera drobne błędy. Podobnie jak w serwisie 
dla Pasażerów należy zwrócić uwagę, że strona internetowa UTK cały czas utrzymuje wysoką jakość do-
stępności.
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www.rozklad-pkp.pl

W serwisie rozkład-pkp.pl nie 
wszystkie pola formularzy są opisa-
ne. Podobny problem występuje dla 
niektórych elementów graficznych 
pełniących rolę odnośników. Nie 
mają uzupełnionych treści alterna-
tywnych, dzięki którym mogłyby być 
zrozumiałe przez osoby korzystają-
ce z programów czytających jak np. 
zdjęcia w sekcji „Polecamy”. W for-
mularzu kontaktowym znajduje się 
obrazkowa CAPTCHA, która jest ba-

rierą nie do przejścia dla osób korzystających z programów czytających. Tytuły podstron nie zawierają 
pełnej informacji o aktualnej stronie, a jest to pierwsza informacja przekazywana użytkownikowi przez 
programy czytające. W systemowym trybie wysokiego kontrastu nie są widoczne istotne w wyszukiwarce 
połączeń pola wyboru opcji połączeń, wyboru przewoźnika oraz opcji zaawansowanych. Brak mapy strony. 
Kod HTML oraz CSS zawiera błędy.

www.rozklad.sitkol.pl

Na stronie głównej serwisu pla-
nowania podróży oraz na innych 
podstronach brakuje jakiejkolwiek 
struktury nagłówków ułatwiających 
nawigację osobom niewidomym. 
Nie wszystkie elementy na stronie 
spełniają minimalne wymagania 
kontrastu. W związku z tym wyma-
gany jest mechanizm pozwalający 
na zmianę kontrastu przez użytkow-
nika. Wiele elementów graficznych 
nie posiada uzupełnionych treści al-

ternatywnych. Spora ilość pól formularzy również nie jest opisana. Nawigację utrudnia brak skip linków 
pozwalających na pominięcie powtarzających się treści i szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji 
oraz mapy strony. Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków nie są 
optymalnie wykorzystane jak np. banery w stopce serwisu. Formularz wyszukiwania połączeń został osa-
dzony wewnątrz tabel. Jest to metoda archaiczna i niepoprawna, zwłaszcza z punktu widzenia programów 
czytających, z których korzystają osoby niewidome. Brak możliwości obsługi rozwijanego głównego menu 
bez użycia myszy. Fokus aktualnie wybranego elementu za pomocą klawiatury również w wielu przypad-
kach nie jest widoczny. Powyższe błędy skutecznie utrudniają pozyskanie informacji przez osoby o specjal-
nych potrzebach. Kod HTML i CSS zawiera błędy.
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www.malopolskiekoleje.pl

Na stronie głównej Kolei Małopol-
skich struktura nagłówków nie od-
daje w pełni hierarchii informacji. 
Na podstronach hierarchia nagłów-
ków na pierwszy rzut wygląda po-
prawnie, ale po dokładnej analizie 
treści zobaczymy, że ich zawartość 
tekstowa w nieprawdziwy sposób 
informuje o układzie informacji. Naj-
poważniejszym jednak problemem 
są nieopisane elementy graficzne. 
Niektóre z nich posiadają opisy, ale 

najprawdopodobniej automatycznie uzupełniane przez system zarządzania treścią, ponieważ znajdują się 
w nich nazwy plików np.: DSC07984.JPG, P1040602.JPG, Koleje_Malopolskie_Slidery-1.jpg. Wiele pól for-
mularzy również nie posiada odpowiedniego opisu. Dodatkowo w formularzu kontaktowym znajduje się 
obrazkowa CAPTCHA, która jest barierą nie do przejścia dla osób korzystających z programów czytających.  
Tytuły podstron nie zawierają pełnej informacji o aktualnej stronie. Maksymalne powiększenie treści przy 
użyciu udostępnionych kontrolek powoduje nachodzenie linii tekstu na siebie. Listy wypunktowane, które 
są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane jak np. odnośniki 
w stopce serwisu. Brak wyszukiwarki oraz mapy strony skutecznie utrudnia odnalezienie informacji na 
stronie. Niektóre z odnośników nie posiadają precyzyjnych treści jak np.: więcej, next, play itd. Nie wszyst-
kie elementy spełniają minimalne wymagania kontrastu. Kod HTML i CSS zawiera błędy.

www.lka.lodzkie.pl

W serwisie lka.lodzkie.pl zastosowa-
no nagłówki, jednak nie oddają one 
poprawnej struktury serwisu. Na 
niektórych podstronach osadzenie 
tylko jednego nagłówka to również 
zdecydowanie za mało. Brak wyszu-
kiwarki oraz mapy strony skutecznie 
utrudnia odnalezienie informacji 
na stronie. Dodatkowym utrudnie-
niem w nawigacji jest brak tzw. skip 
linków. Serwis również nie został 
wyposażony w listy elementów gru-

pujące linki. Udostępniona wersja kontrastowa kompletnie nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu. 
To ta sama wersja strony tylko w odcieniach szarości. Pola formularza kontaktowego oraz wyszukiwarki 
widocznej dopiero na niektórych podstronach nie posiadają opisów. Wiele elementów graficznych nie 
posiada alternatywnych opisów. Jest to szczególnie ważne dla osób korzystających z programów czytają-
cych, zwłaszcza w stosunku do grafik pełniących rolę odnośników. Poruszanie się za pomocą klawiatury jest 
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utrudnione z powodu słabo widocznego fokusa aktualnie wybranego elementu. Kod HTML i CSS zawiera 
wiele błędów. Serwis Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wypadł nagorzej spośród badanych stron.

www.twojakolej.pl

W serwisie twojakolei.pl nagłówki 
nie oddają poprawnej struktury ser-
wisu. Istnieje wiele nagłówków pu-
stych, a na podstronach zbyt wiele 
najważniejszych nagłówków pierw-
szego poziomu. Najpoważniejszym 
uchybieniem jest brak opisów alter-
natywnych dla elementów graficz-
nych pełniących role odnośników. 
Przycisk wyszukiwarki nie jest opisa-
ny. W formularzu kontaktowym rów-
nież żadne z pól nie jest opisane. Na 

domiar złego znajduje się tam obrazkowa CAPTCHA. Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem 
na opisywanie m.in. grup linków z pewnością powinny być wykorzystane do uporządkowania banerów 
w prawej kolumnie. Dodatkowym utrudnieniem nawigacyjnym dla osób o specjalnych potrzebach jest 
brak skip linków, które pozwalałaby na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi sekcjami in-
formacyjnymi strony. Obsługa serwisu z klawiatury jest utrudniona, z powodu słabego fokusa, czyli zazna-
czenia aktualnie aktywnego elementu. Kontrast treści w stosunku do tła w stopce nie jest wystarczający. 
Zmiana rozmiaru tekstu po przejściu na inna podstronę nie zostaje zapamiętana. Brak mapy strony. Kod 
HTML oraz CSS posiada błędy.

www.pkpsa.pl

Nagłówki w serwisie pkpsa.pl za-
miast opisywać strukturę informa-
cji strony opisują każdy odnośnik 
znajdujący się w menu głównym. 
Wiele grafik a zwłaszcza te, które 
są odnośnikami nie posiada opisów 
alternatywnych. Zarówno pola wy-
szukiwarki jak i formularza zapisu na 
newsletter także nie są opisane. Na-
wigacja za pomocą klawiatury jest 
niemożliwa z powodu braku widocz-
nego fokusa na aktualnie wybranym 

elemencie. Niektóre z odnośników nie posiadają precyzyjnych treści jak np.: zobacz więcej, A, x itp. Roz-
mieszczenie elementów strony za pomocą tabel jest rozwiązaniem archaicznym i niedostępnym, zwłaszcza 
z punktu widzenia programów czytających, z których korzystają osoby niewidome. Tytuły podstron nie 
zawierają pełnej informacji o aktualnej stronie. Brak skip linków. Kod HTML oraz CSS posiada błędy.
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www.plk-sa.pl

Najpoważniejszym problemem na 
stronie Polskich Linii Kolejowych jest 
brak możliwości obsługi głównego 
menu oraz wyszukiwarki bez użycia 
myszki oraz niewidoczny w niektó-
rych miejscach fokus. Żadne z pól 
formularzy na stronie głównej nie 
jest poprawnie opisane. Wiele grafik 
pełniących funkcję odnośników nie 
posiada treści alternatywnych, które 
są kluczowe dla osób korzystających 
z technologii asystujących jak np. 

programy czytające. W serwisie wykorzystano bogatą strukturę nagłówków, niestety jej hierarchia jest 
zaburzona, a to może utrudnić zrozumienie rozmieszczenia informacji dla osób korzystających np. z pro-
gramów czytających. Dodatkowym utrudnieniem nawigacyjnym jest brak skip linków, które pozwalałaby 
na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi sekcjami informacyjnymi strony. W systemowym 
trybie wysokiego kontrastu nie widać niektórych elementów nawigacyjnych, jak np. ikony serwisów spo-
łecznościowych i BIPu. Kod HTML oraz CSS posiada błędy 

www.dobrapodroz.pkp.pl

Wykorzystane nagłówki nie wystar-
czająco opisują strukturę serwisu. 
Zdjęcia osadzone na podstronach 
nie posiadają opisów alternatyw-
nych. Wiele odnośników a właściwie 
przycisków nie jest precyzyjnych jak 
np.: „więcej”. Na niektórych elemen-
tach podczas poruszania się za po-
mocą klawiatury fokus aktywnego 
elementu jest zbyt mało widoczny 
lub nie widać go wcale. Nie wszyst-
kie elementy spełniają minimalne 

wymagania kontrastu, dlatego w takich sytuacjach wymagana jest wersja o podwyższonym kontraście. 
Brak skip linków oraz wyszukiwarki i mapy strony skutecznie utrudnia odnalezienie informacji na stronie. 
Kod HTML oraz CSS posiada błędy. 
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