
2017 
Ranking dostępności serwisów 
internetowych podmiotów 
kolejowych 

Przygotowany na zlecenie Prezesa UTK

Fundacja Widzialni
42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 53
tel./fax (+48 34) 325 40 41, www.widzialni.org



2

Ranking dostępności stron internetowych podmiotów kolejowych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu ”Ranking dostępności serwisów internetowych podmiotów 
kolejowych” przygotowany na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego przez Fundację 

”Widzialni”.

W 2016 roku koleją podróżowało 292,5 mln pasażerów. W tym roku liczba ta może być jeszcze 
większa. 

Część pasażerów kolei to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a także podróżni 
o ograniczonej możliwości poruszania się. Urząd Transportu Kolejowego dba o to, by 
przewoźnicy kolejowi i zarządcy dworców przestrzegali prawa osób z niepełnosprawnościami. 
Ważna jest sama podróż, ale równie istotne jest również to, co dzieje się jeszcze przed jej 
rozpoczęciem. Wiąże się z tym prawo do informacji – kluczowe uprawnienie przysługujące 
pasażerom. Jego prawidłowa realizacja pozwala nie tylko bezproblemowo zorganizować 
podróż, ale również dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji.

Dlatego postanowiliśmy sprawdzić dostępność stron internetowych przewoźników oraz 
serwisów dedykowanych pasażerom (np. internetowych rozkładów jazdy). Dzięki ekspertom 
Fundacji ”Widzialni” możemy przekonać się, czy w ostatnim czasie poprawiła się jakość stron 
internetowych przeznaczonych dla pasażerów kolei. Sprawdzono, czy wszystkie potrzebne 
informacje, począwszy od rozkładu jazdy czy cen biletów, na ofertach promocyjnych kończąc, 
dostępne są dla wszystkich odbiorców.

Polska kolej z roku na rok zmienia się na lepsze. Ranking ma zmotywować przedsiębiorstwa 
kolejowe, by także w kwestii dostępności swoich stron internetowych dążyli do perfekcji. 
Poprawa w tym zakresie bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia ogólnej dostępności 
transportu kolejowego dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się.

Ignacy Góra 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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Wstęp

Ranking został przeprowadzony w dniach 11-17 lipca 2017.

Główny ekspert – autor 
Przemysław Marcinkowski

Konsultanci z niepełnosprawnością

 • Sebastian Depta – konsultant niewidomy
 •
• 

Adam Żarski – konsultant niedowidzący
Magda Bielak-Kościńska – konsultantka głucha

Opracowanie graficzne i skład 
Marcin Luboń

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – 
Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Widzialni 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Dostępność serwisu internetowego oznacza możliwość korzystania z publikowanych w nim 
treści jak największej liczbie użytkowników w jak najszerszym zakresie. Dostępna witryna 
internetowa to taka, która pozwala na uniwersalne, wygodne i intuicyjne użytkowanie jej 
zasobów.

Dzięki takiemu podejściu z dostępnych stron internetowych mogą korzystać wszystkie osoby 
– również zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Do tej grupy należą osoby niepełnosprawne 
sensorycznie, tj. osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące oraz głuchoniewidome, 
osoby niepełnosprawne manualnie, intelektualnie, seniorzy, obcokrajowcy, a także osoby 
niewykształcone oraz niezamożne.

Niniejszy raport jest wynikiem badań dostępności serwisów internetowych 18 podmiotów 
kolejowych. Ranking został podzielony na trzy części etapy:

 •

 •

 •

Część I – badanie eksperckie – około 60% kryteriów sukcesu z WCAG 2.0 na poziomie AA – 
najbardziej newralgiczne elementy,

Część II – elementy analizowane przez konsultantów z niepełnosprawnością (osoby: 
niewidoma, niedowidząca, głucha),

Część III – badanie z użytkownikami polegające na realizacji zadań w obrębie badanych 
serwisów przez konsultantów z niepełnosprawnością (osoby: niewidoma, niedowidząca, 
głucha).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Badane serwisy

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

arriva.pl
kolejedolnoslaskie.eu
mazowieckie.com.pl
kolejeslaskie.com
koleje-wielkopolskie.com.pl
intercity.pl
przewozyregionalne.pl
skm.pkp.pl
skm.warszawa.pl
wkd.com.pl
rozklad-pkp.pl
rozklad.sitkol.pl
malopolskiekoleje.pl
lka.lodzkie.pl
pkpsa.pl
plk-sa.pl
dobrapodroz.pkp.pl
portalpasazera.pl

Punktacja

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

 •

 •

 •

Część I (analiza ekspercka) 
– 21 punktów

Część II (elementy analizowane przez 
użytkowników) 
– 16 punktów

Część III (zadania realizowane przez 
użytkowników) 
– 6 punktów

W sumie maksymalna liczba możliwych do 
uzyskania punktów dla badanego serwisu  
– 43

 •
 •
 •
 •

0 – 30 punktów ocena niedostateczna
31 – 35 punkty ocena dostateczna
36 – 40 punktów ocena dobra
41 – 43 punkty ocena bardzo dobra
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Część I – badanie eksperckie

Badanie eksperckie przeprowadzili specjaliści 
Fundacji Widzialni, które obejmowało stronę 
główną oraz wybrane podstrony serwisu 
dla potwierdzenia, czy badane elementy 
stosowane są z konsekwencją, czy są dziełem 
przypadku.

Analizowane elementy

1.

Odpowiedniki tekstowe dla elementów 
graficznych 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 najważniejsza i podstawowa 
zasada tworzenia dostępnych treści 
internetowych.

Treść tekstu alternatywnego musi być 
dostosowana do funkcji jaką pełni opisywana 
grafika na stronie. Jeśli jest to zdjęcie 
przekazujące informację wówczas w krótkich 
słowach należy ją opisać. Jeśli jest to grafika, 
która nie przekazuje żadnej informacji a pełni 
tylko funkcję ozdobną atrybut określający 
tekst alternatywny (alt) musi być pusty. 
Jeśli grafika pełni rolę odnośnika wówczas 
należy jasno w treści alternatywnej przekazać 
informację dokąd użytkownik trafi lub jaką 
akcję wykona.

2.

Etykiety dla pól formularzy

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

Dzięki formularzom możliwa jest interakcja 
pomiędzy użytkownikiem a stroną www lub 
komunikacja z innymi użytkownikami.

Dla osób widzących większość formularzy jest 
zrozumiała. Inaczej jest w przypadku osób 
niewidomych. Programy czytające, którymi 
się posługują powinny przekazać informację 
o nietekstowych elementach jakimi są pola 
edycyjne, pola wyboru, listy rozwijane, itp. 
Będzie to możliwe w momencie kiedy każde 
z pól formularza będzie powiązane w kodzie 
HTML z etykietą.

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 formularza. 
Zwłaszcza w sytuacji, gdy pola mogą się 
powtarzać, np. przy składaniu zamówienia 
będą to pola adresu zamieszkania i pola 
adresu dostarczenia przesyłki.

3.

Użycie nagłówków

0 – rażące zaniedbanie,
1 – są, ale niepoprawna struktura lub 

hierarchia,
2 – poprawne.

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 przekazał w formie głosu 
informacje zawarte w serwisie.

Dzięki skrótom klawiaturowym dostępnym 
w programie czytającym niewidomi mogą 
szybko poruszać się m.in. po nagłówkach. 
Dzięki temu mogą błyskawicznie przechodzić 
do głównych sekcji serwisu bez konieczności 
żmudnego odsłuchiwania całej treści linia za 
linią. 
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Najistotniejszą rzeczą jest, aby konsekwentnie 
stosować nagłówki oraz w odpowiedniej 
hierarchii.

4.

Użycie list

0 – rażące zaniedbanie, 
1 – słabe wykorzystanie,
2 – poprawne.

Listy (wypunktowane, numerowane, 
definicji) podobnie jak nagłówki są dla osób 
niewidomych jednym z podstawowych 
elementów nawigacyjnych i informacyjnych. 
Dzięki skrótom klawiaturowym dostępnym 
w programie czytającym niewidomi mogą 
poruszać się pomiędzy listami. Dodatkową 
informacją przekazywaną przez czytniki ekranu 
jest ilość elementów w liście oraz czy nastąpiło 
zagnieżdżenie.

Jest to doskonała konstrukcja do tworzenia 
menu, które często zawierają dziesiątki 
a nawet setki linków. Dzięki liście użytkownik 
wie z jaką ilością linków w menu ma do 
czynienia oraz dzięki możliwości zagnieżdżania 
list o jego hierarchii.

5.

Kontrast tekstów w stosunku do tła

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

możliwość zmiany.

Minimalny kontrast pomiędzy tekstem lub 
grafikami tekstowymi a tłem powinien być 
w stosunku 4,5:1. Jeżeli nie można uzyskać  
odpowiedniego kontrastu, np. ze względu 
na utrzymanie identyfikacji wizualnej firmy, 
instytucji itp. należy zapewnić kontrolki, które 
przełączą serwis w wysoki kontrast. Najlepiej, 
jeśli użytkownik będzie mógł wybrać kilka 
zestawów kolorystycznych.

Warunkiem koniecznym jest, aby kontrolki 
zmiany kontrastu spełniały wymagania 
kontrastu w stosunku 4,5:1 oraz aby wersja 
w wysokim kontraście posiadała taką samą 
zawartość oraz funkcjonalność.

Nie należy zapominać o użytkownikach, którzy 
korzystają z trybów wysokiego (odwróconego) 
kontrastu dostępnych np. w systemie 
operacyjnym lub w dedykowanych aplikacjach 
asystujących jak np. ZoomText. Wówczas nie 
tylko cały interfejs systemu i oprogramowania 
jest zmieniony, ale wygląd stron internetowych 
również. Należy zadbać o to, aby wszystkie 
informacje, elementy nawigacyjne, formularze 
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 interesuje,
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 tytułem serwisu. W przeglądarce 
internetowej strona dodana do ulubionych 
lub zakładek zapisana jest pod aktualnym 
tytułem.

7.

Sens odnośników

0 – rażące zaniedbanie,
1 – zdarzają się źle opisane,
2 – poprawnie opisane.

Wszystkie elementy aktywne takie jak 
linki, przyciski formularza 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.: 
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w paragrafach, które go otaczają, elementach 
list, komórkach lub nagłówkach tabeli.

Nie należy używać linków typu: 
”
więcej”, 

”
tu”, 

”
kliknij tutaj”, 

”
wszystkie”, które poza 

kontekstem nic nie znaczą.

8.

Obsługa za pomocą klawiatury 
i widoczność zaznaczenia

0 – rażące zaniedbanie (brak możliwości 
obsługi istotnych funkcjonalności lub brak 
widocznego zaznaczenia – fokusa), 

1 – możliwa, ale nie dla wszystkich 
elementów lub słaba widoczność 
zaznaczenia – fokusa,

2 – poprawna.

Każdy element serwisu oraz każda jego 
funkcjonalność powinna być dostępna przy 
użyciu klawiatury, za wyjątkiem tych, które 
konwencjonalnie nie mogą być wykonane 
klawiaturą (np. rysunek odręczny).

Spełnienie tych wymagań będzie szczególnie 
ważne dla użytkowników niewidomych i/
lub korzystających tylko z klawiatury np. 
użytkowników z zaburzeniami koordynacji 
ruchowej i niewydolności 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 znacznik <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.

Obsługując 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 pozostawienie 
domyślnych ustawień wyglądu fokusa 
przeglądarki.

9.

Język dokumentu

0 – brak lub źle zdefiniowany,
1 – poprawny

Główny język strony powinien być określony 
za pomocą atrybutu lang w znaczniku <html>.

Jest to bardzo ważne, ponieważ programy 
czytające obsługujące wiele języków 
mogą dostosować wymowę i składnię 
do zadeklarowanego języka, używając 
odpowiedniego akcentu.

Jeśli dla wersji polskiej będzie ustawiony 
inny język, wówczas program czytający 
zacznie polski tekst odczytywać w innym 
języku, powodując tym tekst całkowicie 
niezrozumiałym.

10.

Bezpośredni dostęp (skip links)
0 – całkowity brak lub błędnie działające,
1 – poprawny

Niewielu użytkowników ma czas na 
odczytywanie i analizowanie wszystkich treści 
na stronie internetowej. Użytkownicy bez 
dysfunkcji mają ten komfort, że wzrokowo są 
w stanie szybko wyselekcjonować i odszukać 
interesujące elementy lub przy użyciu myszy 
szybko przewinąć stronę góra/dół. Programy 
czytające odczytują treści liniowo, więc 
odszukanie interesującej informacji trwa długo.

Pomimo tego, że każdy program czytający 
posiada 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 pożądanej informacji. Można 
szybko i małym nakładem pracy ułatwić 
nawigację i pominięcie powtarzających 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 przechodzenia, bez przeładownia 
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strony, do istotnych treści serwisu za pomocą 
kotwic.

11.

Wyszukiwarka

0 – nie ma lub nie działa,
1 – jest.

Przyjazna strona to, m.in. taka, w której 
użytkownik jest w stanie szybko i wygodnie 
odnaleźć informacje. Musi mieć możliwość 
znaleźć treści w serwisie w inny sposób 
niż standardowa nawigacja np. za pomocą 
wyszukiwarki.

12.

Dodatkowe ułatwienia (zmiana 
kontrastu, powiększanie czcionek, język 
migowy)

0 – brak,
1 – niewielkie,
2 – różnorodne.

Zaleca się udostępnienie na stronie 
internetowej mechanizmu polegającego na 
stopniowym powiększaniu rozmiaru tekstu lub 
zmiany wersji kontrastowej.

Rodzajów wad wzroku jest bardzo dużo: 
krótkowzroczność, dalekowzroczność, 
astygmatyzm, nierozróżnianie barw, etc.

Do tych dysfunkcji należy 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 oprogramowania powiększającego 
i często nie wiedzą, że mają możliwość 
powiększania tekstu w przeglądarce.

Nie należy zakładać, że każdy użytkownik 
Internetu doskonale zna swój system 
i wszystkie opcje przeglądarki. Ponadto nie 
zawsze korzysta ze swojego komputera, 
na którym znajdowałoby się odpowiednie 
oprogramowanie dostosowujące kontrast.

Jeśli zostaną wdrożone wspomniane 
mechanizmy i będą one łatwe do odnalezienia 
na stronie, to dla dużej grupy odbiorców 
korzystanie ze strony będzie bardziej 
komfortowe.

Dla ważnych informacji dedykowanych 
osobom Głuchym zaleca się również 
udostępnianie informacji w Polskim Języku 
Migowym.

13.

Poprawność kodu 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 napisany w XHTML 1.0, HTML 4.01, HTML 5 
to musi spełnić dany standard.

Należy zwrócić szczególna uwagę, aby 
znaczniki HTML były prawidłowo podomykane 
oraz żeby nie dublować wartości atrybutów 
id.
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Wyniki części I – badanie eksperckie

Strona
 Suma 

(21)

Odpo-
wied-
niki 

teksto-
we (2)

Etykie-
ty (2)

Na-
główki 

(2)

Listy 
(2)

Kon-
trast 
(2)

Tytuł 
strony 

(1)

Sens 
linków 

(2)

Obsłu-
ga z 

klawia-
tury (2)

Język 
doku-
mentu 

(1)

Skip 
links (1)

Wyszu-
kiwarka 

(1)

Dodat-
kowe 
uła-

twienia 
(2)

(X) 
HTML 

(1)
2015 Różnica

lka.lodzkie.pl 20 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 5 15

skm.warszawa.pl 20 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 18 2

wkd.com.pl 18 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 18 0

rozklad-pkp.pl 16 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 14 2

koleje-wielkopolskie.com.pl 16 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6

przewozyregionalne.pl 12 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 1 2 0 11 1

kolejeslaskie.com 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 9 3

intercity.pl 11 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 11 0

kolejedolnoslaskie.eu 11 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 10 1

plk-sa.pl 10 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 8 2

pkpsa.pl 10 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 8 2

skm.pkp.pl 9 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 10 -1

arriva.pl 9 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 2

malopolskiekoleje.pl 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 2

mazowieckie.com.pl 8 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 13 -5

rozklad.sitkol.pl 8 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 1

portalpasazera.pl 8 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 n/d 8

dobrapodroz.pkp.pl 7 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 0
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Część II – elementy analizowane przez konsultantów

Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

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

arriva.pl 1 2 1 1,3

kolejedolnoslaskie.eu 2 2 2 2,0

mazowieckie.com.pl 2 2 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2 1 1,7

intercity.pl 2 2 2 2,0

przewozyregionalne.pl 2 2 2 2,0

skm.pkp.pl 2 2 2 2,0

skm.warszawa.pl 2 2 2 2,0

wkd.com.pl 1 2 1 1,3

rozklad-pkp.pl 2 2 2 2,0

rozklad.sitkol.pl 2 2 0 1,3

malopolskiekoleje.pl 2 2 0 1,3

lka.lodzkie.pl 2 2 2 2,0

pkpsa.pl 2 2 2 2,0

plk-sa.pl 2 2 2 2,0

dobrapodroz.pkp.pl 2 2 2 2,0

portalpasazera.pl 2 2 2 2,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

2. Poprawne opisy 
nagłówków

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

arriva.pl 2 2,0

kolejedolnoslaskie.eu 2 2,0

mazowieckie.com.pl 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2,0

intercity.pl 2 2,0

przewozyregionalne.pl 2 2,0

skm.pkp.pl 2 2,0

skm.warszawa.pl 2 2,0

wkd.com.pl 2 2,0

rozklad-pkp.pl 2 2,0

rozklad.sitkol.pl 1 1,0

malopolskiekoleje.pl 2 2,0

lka.lodzkie.pl 2 2,0

pkpsa.pl 2 2,0

plk-sa.pl 2 2,0

dobrapodroz.pkp.pl 0 0,0

portalpasazera.pl 2 2,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

3. Odpowiedniki 
tekstowe dla 
elementów 
graficznych 
i animacji

0 – brak odpowiedników,
1 – są, ale niemerytoryczne,
2 – odpowiedniki merytoryczne.

arriva.pl 1 1,0

kolejedolnoslaskie.eu 1 1,0

mazowieckie.com.pl 2 2,0

kolejeslaskie.com 1 1,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2,0

intercity.pl 0 0,0

przewozyregionalne.pl 2 2,0

skm.pkp.pl 0 0,0

skm.warszawa.pl 2 2,0

wkd.com.pl 2 2,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl 1 1,0

malopolskiekoleje.pl 1 1,0

lka.lodzkie.pl 2 2,0

pkpsa.pl 1 1,0

plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0

portalpasazera.pl 0 0,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

4. Kontrast 
pomiędzy tłem 
strony a tekstem

0 – zły kontrast,
1 – dobry kontrast.

arriva.pl 1 1,0

kolejedolnoslaskie.eu 1 1,0

mazowieckie.com.pl 1 1,0

kolejeslaskie.com 0 0,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 0 0,0

intercity.pl 1 1,0

przewozyregionalne.pl 1 1,0

skm.pkp.pl 1 1,0

skm.warszawa.pl 1 1,0

wkd.com.pl 0 0,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl 1 1,0

malopolskiekoleje.pl 1 1,0

lka.lodzkie.pl 1 1,0

pkpsa.pl 1 1,0

plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0

portalpasazera.pl 1 1,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

5. Odpowiednio 
opisane linki

0 – linki nie są opisane,
1 – linki są opisane, ale 

niemerytorycznie,
2 – poprawnie, merytorycznie 

opisane linki.

arriva.pl 2 2,0

kolejedolnoslaskie.eu 1 1,0

mazowieckie.com.pl 1 1,0

kolejeslaskie.com 1 1,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2,0

intercity.pl 1 1,0

przewozyregionalne.pl 1 1,0

skm.pkp.pl 1 1,0

skm.warszawa.pl 2 2,0

wkd.com.pl 2 2,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl 1 1,0

malopolskiekoleje.pl 1 1,0

lka.lodzkie.pl 2 2,0

pkpsa.pl 1 1,0

plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 2 2,0

portalpasazera.pl 1 1,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

6. Opisane pola 
formularzy

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

poprawnie.

arriva.pl 0 0,0

kolejedolnoslaskie.eu 0 0,0

mazowieckie.com.pl 1 1,0

kolejeslaskie.com 1 1,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

intercity.pl 0 0,0

przewozyregionalne.pl 0 0,0

skm.pkp.pl 0 0,0

skm.warszawa.pl 2 2,0

wkd.com.pl 1 1,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl 0 0,0

malopolskiekoleje.pl 0 0,0

lka.lodzkie.pl 2 2,0

pkpsa.pl 1 1,0

plk-sa.pl 0 0,0

dobrapodroz.pkp.pl 0 0,0

portalpasazera.pl 0 0,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant Konsultant Konsultant Śreniewidomy niedowidzący głuchy dnia

7. Jednolitość 
stylów czcionek 
użytych na 
stronie

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

arriva.pl 1 1,0

kolejedolnoslaskie.eu 1 1,0

mazowieckie.com.pl 1 1,0

kolejeslaskie.com 1 1,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 1 1,0

intercity.pl 1 1,0

przewozyregionalne.pl 1 1,0

skm.pkp.pl 1 1,0

skm.warszawa.pl 1 1,0

wkd.com.pl 1 1,0

rozklad-pkp.pl 1 1,0

rozklad.sitkol.pl 1 1,0

malopolskiekoleje.pl 1 1,0

lka.lodzkie.pl 1 1,0

pkpsa.pl 1 1,0

plk-sa.pl 1 1,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0

portalpasazera.pl 1 1,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

8. Oceń trudności 
tekstu 
zawartego 
na stronie 
internetowej 

0 – treść w większości 
niezrozumiała dla głuchych,

1 – treść częściowo zrozumiała dla 
głuchych,

2 – treść zrozumiała.

arriva.pl 1 1,0

kolejedolnoslaskie.eu 2 2,0

mazowieckie.com.pl 2 2,0

kolejeslaskie.com 2 2,0

koleje-wielkopolskie.com.pl 2 2,0

intercity.pl 2 2,0

przewozyregionalne.pl 1 1,0

skm.pkp.pl 1 1,0

skm.warszawa.pl 1 1,0

wkd.com.pl 1 1,0

rozklad-pkp.pl 2 2,0

rozklad.sitkol.pl 1 1,0

malopolskiekoleje.pl 2 2,0

lka.lodzkie.pl 1 1,0

pkpsa.pl 2 2,0

plk-sa.pl 2 2,0

dobrapodroz.pkp.pl 1 1,0

portalpasazera.pl 2 2,0
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Lp. Element Punktacja Strona Konsultant 
niewidomy

Konsultant 
niedowidzący

Konsultant 
głuchy Średnia

9. Ogólne wrażenie  0 – bardzo złe,
1 – poprawne,
2 – dobre,
3 – bardzo dobre.

arriva.pl 1 2 0 1,0

kolejedolnoslaskie.eu 1 1 2 1,3

mazowieckie.com.pl 1 1 2 1,3

kolejeslaskie.com 2 1 1 1,3

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

intercity.pl 1 2 1 1,3

przewozyregionalne.pl 1 2 2 1,7

skm.pkp.pl 0 2 1 1,0

skm.warszawa.pl 3 3 2 2,7

wkd.com.pl 3 2 1 2,0

rozklad-pkp.pl 2 3 2 2,3

rozklad.sitkol.pl 1 2 1 1,3

malopolskiekoleje.pl 1 2 2 1,7

lka.lodzkie.pl 3 3 2 2,7

pkpsa.pl 1 1 1 1,0

plk-sa.pl 1 2 1 1,3

dobrapodroz.pkp.pl 1 2 2 1,7

portalpasazera.pl 1 2 1 1,3
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Część III – realizacja zadań przez użytkowników

arriva.pl
Proszę przejść do strony Transport kolejowy.

1. Na stronie głównej proszę wyszukać 
połączenie Władysławowo – Gdańsk.

2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 
pasażera lub siedziby firmy.

3. Proszę znaleźć artykuł ”ARRIVA BLIŻEJ 
MORZA!”.

kolejedolnoslaskie.eu
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Wrocław Główny – 
Dzierżoniów.

2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 
pasażera lub siedziby firmy.

3. Proszę znaleźć artykuł ”Bilet Sudecki!”

mazowieckie.com.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Warszawa Centralna – 
Warszawa Ochota.

2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 
pasażera lub siedziby firmy.

3. Proszę znaleźć artykuł ”Honorowanie 
biletów w pociągu Słoneczny”.

kolejeslaskie.com
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Sosnowiec – Katowice.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Linie S4 i S5 – 

drobne zmiany w rozkładzie jazdy”.

koleje-wielkopolskie.com.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Konin – Września.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Zmiana godzin 

otwarcia kas biletowych we Wrześni, 
Słupcy oraz Kole”.

intercity.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Katowice –Warszawa.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Biletowa 

czwartkomania”.

przewozyregionalne.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Częstochowa – Łódź Widzew.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Wiosenne podróże 

z POLREGIO! Bilet turystyczny”.

skm.pkp.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Gdynia – Sopot.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Schematy 

przystanków SKM dedykowane 
podróżnym”.

skm.warszawa.pl
1. Na stronie http://www.skm.warszawa.

pl/formularz-zgloszeniowy.html proszę 
wypełnić formularz.

2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 
pasażera lub siedziby firmy.

3. Proszę znaleźć artykuł ”Już rusza kino 
samochodowe w Wawrze”.

wkd.com.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Grodzisk Mazowiecki – 
Warszawa Centralna.

2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 
pasażera lub siedziby firmy.

3. Proszę znaleźć artykuł ”Informacja 
w sprawie zmian w składzie zarządu oraz 
Rady Nadzorczej spółki WKD”.
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rozklad-pkp.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Katowice – Warszawa.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowego 

dla pasażerów.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Podróżuj kulturalnie 

latem”.

rozklad.sitkol.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Warszawa – Katowice.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowego 

dla pasażerów.
3. Na stronie aplikacje mobilne proszę 

odszukać, jak nazywa się aplikacja 
z rozkładem jazdy pociągów.

malopolskiekoleje.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Kraków Główny – Kraków 
Prokocim.

2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 
pasażera lub siedziby firmy.

3. Proszę znaleźć artykuł ”Dzień Dziecka 
z Kolejami Małopolskimi”.

lka.lodzkie.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Konin – Września.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Wakacyjna oferta 

ŁKA”.

pkpsa.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Konin – Września.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Zmiana godzin 

otwarcia kas biletowych we Wrześni, 
Słupcy oraz Kole”.

plk-sa.pl
1. Proszę zapisać się do newslettera.
2. Proszę znaleźć nr telefonu kontaktowy dla 

pasażera lub siedziby firmy.
3. Proszę znaleźć artykuł ”Czasowe zmiany 

na CMK – modernizacja linii zwiększy jej 
standard”.

dobrapodroz.pkp.pl
1. Na stronie głównej czas na zmiany proszę 

odszukać informacji na temat ”Mamy dobre 
ceny”.

2. Na stronie głównej czas na podróż proszę 
zapoznać się z artykułem ”Kup bilet”.

3. Proszę zapoznać się z filmami reklamowymi 
na stronie.

portalpasazera.pl
1. Na stronie głównej proszę wyszukać 

połączenie Katowice – Sosnowiec.
2. Proszę znaleźć adres do PKP Polskie Linie.
3. W zakładce poradnik proszę odszukać 

informację na temat ”Utrudnienia na trasie 
pociągu”.
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Wyniki części III

Strona Konsultant  
niewidomy

Konsultant  
niedowidzący

Konsultant  
głuchy

Średnia 
punktów

arriva.pl 3 4 3 3,3

kolejedolnoslaskie.eu 1 5 3 3,0

mazowieckie.com.pl 2 6 5 4,3

kolejeslaskie.com 3 5 6 4,7

koleje-wielkopolskie.com.pl 4 5 3 4,0

intercity.pl 3 3 6 4,0

przewozyregionalne.pl 2 4 4 3,3

skm.pkp.pl 1 4 4 3,0

skm.warszawa.pl 5 6 6 5,7

wkd.com.pl 5 4 2 3,7

rozklad-pkp.pl 3 6 2 3,7

rozklad.sitkol.pl 4 6 4 4,7

malopolskiekoleje.pl 2 4 5 3,7

lka.lodzkie.pl 5 6 6 5,7

pkpsa.pl 2 4 4 3,3

plk-sa.pl 2 6 6 4,7

dobrapodroz.pkp.pl 4 6 4 4,7

portalpasazera.pl 2 6 6 4,7



R
anking

 d
o

stęp
no

ści stro
n internetow

ych p
o

d
m

io
tów

 ko
lejow

ych

25

Wyniki końcowe

Strona Część I Część II Część III Suma Ocena Rok 2015 Różnica

skm.warszawa.pl 20 15,7 5,7 41,4 bardzo dobra 39,4 2,0

lka.lodzkie.pl 20 15,7 5,7 41,4 bardzo dobra 22,6 18,8

wkd.com.pl 18 12,3 3,7 34,0 dostateczna 34,3 -0,3

koleje-wielkopolskie.com.pl 16 13,7 4,0 33,7 dostateczna 26,7 7,0

rozklad-pkp.pl 16 13,3 3,7 33,0 dostateczna 33 0,0

kolejeslaskie.com 12 11,3 4,7 28,0 niedostateczna 29,6 -1,6

przewozyregionalne.pl 12 11,7 3,3 27,0 niedostateczna 30 -3,0

plk-sa.pl 10 11,3 4,7 26,0 niedostateczna 21,6 4,4

mazowieckie.com.pl 8 13,3 4,3 25,6 niedostateczna 33,6 -8,0

kolejedolnoslaskie.eu 11 11,3 3,0 25,3 niedostateczna 28 -2,7

intercity.pl 11 10,3 4,0 25,3 niedostateczna 25 0,3

pkpsa.pl 10 12,0 3,3 25,3 niedostateczna 22 3,3

malopolskiekoleje.pl 9 11,0 3,7 23,7 niedostateczna 25 -1,3

portalpasazera.pl 8 10,3 4,7 23,0 niedostateczna n/d n/d

arriva.pl 9 10,3 3,3 22,6 niedostateczna 24 -1,4

rozklad.sitkol.pl 8 8,7 4,7 21,4 niedostateczna 22,3 -0,9

dobrapodroz.pkp.pl 7 9,7 4,7 21,4 niedostateczna 16,7 4,7

skm.pkp.pl 9 9,0 3,0 21,0 niedostateczna 29 -8,0



R
anking

 d
o

stęp
no

ści stro
n internetow

ych p
o

d
m

io
tów

 ko
lejow

ych

26

Końcowa liczba zdobytych punktów
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Najczęstsze błędy wykazane w części I

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

Brak tekstów alternatywnych – 14 serwisów,
Brak etykiet – 16 serwisów,
Nieprawidłowa struktura nagłówków – 14 serwisów,
Brak wykorzystania list – 6 serwisów,
Zbyt słaby kontrast – 10 serwisów,
Niejednoznaczny tytuł strony – 3 serwisy,
Niejednoznaczne linki – 16 serwisów,
Problemy z obsługą z poziomu klawiatury – 14 serwisów,
Brak definicji głównego języka – 1 serwis,
Brak skip linków – 11 serwisów,
Brak wyszukiwarki treści – 5 serwisów,
Brak dodatkowych ułatwień – 12 serwisów,
Błędy kodu HTML – 14 serwisów.
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Cechy badanych stron

lka.lodzkie.pl

W serwisie lka.lodzkie.pl niemal 
wszystkie elementy są wykonane 
prawidłowo. Osoby z dysfunkcjami 
sensorycznymi i fizycznymi nie 
powinny mieć żadnego problemu 
z obsłużeniem serwisu i dotarciem do 
informacji. Jedynym mankamentem jest 
brak wyszukiwarki treści w serwisie. 
Kod HTML jest wolny od błędów, 
choć w końcowym kodzie pojawiają 
się atrybuty związane z wybraną 
technologią, które nie mają żadnego 
wpływu na dostępność.

skm.warszawa.pl

W serwisie skm.warszawa.pl niemal 
wszystkie elementy są wykonane 
prawidłowo. Osoby z dysfunkcjami 
sensorycznymi i fizycznymi nie 
powinny mieć żadnego problemu 
z obsłużeniem serwisu i dotarciem do 
informacji. Wisienką na torcie byłyby 
różnorodne opcje ułatwień jak np. 
informacje w języku migowym dla osób 
Głuchych lub np. możliwość połączenia 
z tłumaczem migowym online.



29

Ranking dostępności stron internetowych podmiotów kolejowych

wkd.com.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu 
jedynymi zastrzeżeniami spośród 
badanych elementów serwisu 
Warszawskich Kolei Dojazdowych 
są: nieopisane pole formularza, 
które widoczne jest dopiero na 
urządzeniach o mniejszych ekranach 
jak np. smartfony lub tablety, w którym 
zaprezentowane jest główne menu 
oraz na podstronach odnośniki, 
które mogą nie być zrozumiałe dla 
osób korzystających z programów 
czytających np.: ”nast.”, ”poprz.”, 

”1”, ”2” itd. oraz zdublowane treści 
w tytułach odnośników mogących 
powodować tzw. efekt jąkania 
polegający na kilkukrotnym odczytaniu 
tej samej informacji. Kod HTML zawiera 
drobne błędy.

rozklad-pkp.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu 
w serwisie rozkład-pkp.pl nie wszystkie 
pola formularzy są opisane. Podobny 
problem występuje dla niektórych 
elementów graficznych pełniących rolę 
odnośników. Nie mają uzupełnionych 
treści alternatywnych, dzięki którym 
mogłyby być zrozumiałe przez osoby 
korzystające z programów czytających 
jak np. zdjęcia w sekcji ”Polecamy”. 
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, a jest to pierwsza informacja 

przekazywana użytkownikowi przez programy czytające. Kod HTML jest wolny od błędów. 
Serwis nie zmienił się pod kątem dostępności od ostatniego badania.
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mazowieckie.com.pl

Serwis mazowieckie.com.pl otrzymał 
nowy wygląd i funkcjonalności, ale 
wiele z nich powoduje problemy dla 
osób z dysfunkcjami. Podstawowym 
problemem są elementy graficzne. 
Praktycznie żaden nie posiada opisu 
alternatywnego. Jest to szczególnie 
istotne dla grafik pełniących rolę 
odnośnika. Struktura oraz hierarchia 
nagłówków nie jest prawidłowa. Listy, 
które są doskonałym sposobem na 
opisywanie m.in. grup linków nie 
są optymalnie wykorzystane. Nie 
wszystkie pola formularza posiadają 
etykiety. Na stronie zamieszczona jest 
autorska wersja wysokiego kontrastu, 
jednak po jej włączeniu większość 

treści nie spełnia minimalnych wymagań. Powodem jest biały tekst na żółtym tle, który nie jest 
dobrym pomysłem. Kolejnym błędem jest niedziałający skip link. Strona przesuwa się tylko 
wizualnie w dół jednak fokus nie jest przeniesiony, a to jest główną ideą działania skip linków, 
zwłaszcza dla osób korzystających z czytników ekranu. Obsługa serwisu za pomocą klawiatury 
jest wysoce utrudniona z powodu bardzo słabo widocznego fokusa. Kod HTML zawiera błędy. 
W porównaniu z poprzednią wersją serwisu, nowa zdecydowanie pogorszyła się pod względem 
dostępności.

intercity.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu 
w serwisie intercity.pl nagłówki nie 
oddają w pełni struktury serwisu 
a ich hierarchia jest zaburzona. 
Nawigacja w serwisie jest utrudniona 
z powodu braku wyszukiwarki 
treści. Dodatkowym utrudnieniem 
dla osób o specjalnych potrzebach 
może być brak skip linków. Dla osób 
korzystających wyłącznie z klawiatury 
nawigacja jest utrudniona, ponieważ 
w sytuacji, 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. Tekstowe linki posiadają zdublowane treści w tytułach, a to może powodować tzw. 
efekt jąkania polegający na kilkukrotnym odczytaniu tej samej informacji. Ponadto wiele linków 
nie posiada żadnej treści. Niektóre pola formularzy nie są poprawnie opisane. Ten sam problem 
dotyczy grafik zamieszczanych w treściach artykułów. Na wyróżnienie zasługuje kontrolka 
zmiany kontrastu, która wyróżnia się spośród pozostałych elementów oraz to, że po zmianie 
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kolorystyki serwis posiada taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja podstawowa. Kod 
HTML zawiera błędy.

przewozyregionalne.pl / polregio.pl

Serwis otrzymał nowy wygląd 
i funkcjonalności, jednak znajdują 
się w nim poważne problemy 
dostępnościowe. Obsługa kalendarza 
i godzin w wyszukiwarce połączeń 
jest praktycznie niemożliwa z poziomu 
czytnika ekranu, pola są tylko do 
odczytu, a odczyt pozycji z kalendarza 
jest niezrozumiały. Ponadto żadne 
z pól formularza nie posiada etykiet. 
Nawigacja za pomocą klawiatury jest 
praktycznie niemożliwa z powodu 
słabo widocznego lub niewidocznego 
wcale fokusa. Struktura i hierarchia 
nagłówków zarówno na stronie głównej 
jak i podstronach jest zaburzona. 
Niektóre elementy graficzne nie 

posiadają treści alternatywnych. Jest to szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę odnośnika. 
Wiele odnośników nie zawiera żadnej treści jak np. kierujące do portali społecznościowych. 
Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji jest brak tzw. skip linków. Kod HTML posiada błędy.

kolejedolnoslaskie.eu

Serwis posiada te same problemy jakie 
występowały w poprzednim badaniu. 
Struktura i hierarchia nagłówków na 
podstronach nie została zachowana. 
Ponadto na stronie głównej brakuje 
najważniejszego nagłówka pierwszego 
poziomu. Udostępniony jeden skip 
link ”Przejdź do treści” nie działa na 
stronie głównej. 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 korzystających z programów czytających. Podobny problem dotyczy brak opisów 
alternatywnych do niektórych grafik. Można również napotkać na puste odnośniki jak np.: 
flagi służące zmianie 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 klawiatury praktycznie nie jest możliwa z powodu 
braku widocznego fokusa. Wiele odnośników posiada zdublowane treści w tytułach mogących 
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powodować tzw. efekt jąkania polegający na kilkukrotnym odczytaniu tej samej informacji. Kod 
HTML zawiera błędy.

koleje-wielkopolskie.com.pl

W serwisie Kolei Wielkopolskich 
struktura i hierarchia nagłówków 
na stronie głównej jest poprawna 
jednak na podstronach niestety już 
nie. Nawigacja za pomocą klawiatury 
może być utrudniona, ponieważ na 
niektórych elementach fokus nie jest 
dokładnie widoczny. Ponadto nie ma 
możliwości wysunięcia metki Facebook 
bez użycia myszki. Na stronie głównej 
znajduje się wiele odnośników nie 
zawierających treści lub ich treść 
jest skutecznie ukryta dla czytników 
ekranu. Niektóre pola formularza 
nie posiadają etykiet. Kod HTML nie 
posiada błędów. W porównaniu do 
poprzedniego badania serwisu poziom 
jego dostępności nieco się zwiększył.

skm.pkp.pl

Dostępność serwisu od czasu 
ostatniego badania nie zwiększyła się. 
W dalszym ciągu najpoważniejszym 
problemem są nieopisane pola 
formularzy, zarówno na stronie 
głównej jak i na podstronach jak 
np. ”Kontakt”, na której dodatkowo 
znajduje się obrazkowa CAPTCHA, 
która jest barierą nie do przejścia dla 
osób korzystających z programów 
czytających. Kolejny problem to 
niepoprawna hierarchia nagłówków. 
Ich zawartość nie odzwierciedla 
prawdziwej struktury serwisu. Istnieje 
wiele niepotrzebnych nagłówków 
pierwszego poziomu. Grafiki 
wykorzystane na stronie jako odnośniki 

nie posiadają alternatywnych opisów, zatem nie będą one dostępne dla programów czytających. 
Nawigacja za pomocą klawiatury nie jest możliwa, ponieważ po dotarciu do kontrolki zmiany 
wielkości tekstu użytkownik zostaje zablokowany i nie ma możliwości przejścia na kolejne 
elementy. W udostępnionej wersji kontrastowej nie wszystkie treści posiadają odpowiedni 
kontrast. Brakuje również skip linków. Istnieją odnośniki, które nie informują jednoznacznie 
dokąd zaprowadzą użytkownika lub jaką akcję wykona jak np. ”czytaj więcej”, ”A”, ”prev”, ”de”, 

”en”. Kod HTML zawiera błędy. Od czasu ostatniego badania nie wykonano żadnych poprawek 
zwiększających dostępność strony.
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kolejeslaskie.com

W serwisie przede wszystkim nie 
ma możliwości użycia wyszukiwarki 
za pomocą klawiatury, ponieważ 
element rozwijający nie jest linkiem 
lub przyciskiem. Struktura i hierarchia 
nagłówków zarówno na stronie głównej 
jak i podstronach jest zaburzona. 
Przy prawej krawędzi znajduje się 
przełącznik wysokiego kontrastu, 
niestety nie wszystkie elementy ulegają 
dostosowaniu jak np. wyszukiwarka 
połączeń. Listy wypunktowane, 
które są doskonałym sposobem na 
opisywanie m.in. grup linków nie są 
optymalnie wykorzystane. W serwisie 
znajduje się wiele odnośników nie 

zawierających żadnej treści. W formularzu wyszukiwania połączeń żadne pole nie posiada 
etykiety. Niektóre elementy graficzne nie posiadają treści alternatywnych. Jest to szczególnie 
istotne dla grafik pełniących role odnośnika. Kod HTML posiada błędy.

plk-sa.pl

Identycznie jak w poprzednim 
badaniu 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. Nawigacja 
w serwisie za pomocą klawiatury jest 
utrudniona z powodu nielogicznej 
kolejności poruszania się fokusa. 
Ponadto w niektórych miejscach 
nie jest on widoczny. Nie ma 
możliwości również bez użycia myszki 
zamknięcia informacji o ciasteczkach. 
W serwisie wykorzystano bogatą 

strukturę nagłówków, niestety jej hierarchia jest zaburzona, a to może utrudnić zrozumienie 
rozmieszczenia informacji dla osób korzystających np. z programów czytających. Skip link 
prowadzący do treści na stronie głównej nie działa. Strona jedynie się przewija, natomiast fokus 
pozostaje bez zmian. Wiele odnośników nie posiada żadnej treści jak np. ikony prowadzące do 
portali społecznościowych. Kod HTML posiada błędy
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arriva.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu 
nawigacja za pomocą klawiatury 
w serwisie arriva.pl jest niemożliwa 
z powodu braku widocznego fokusa. 
Pola wyszukiwarki połączeń nie 
są opisane, a opis pola ogólnej 
wyszukiwarki treści jest ukryty za 
pomocą techniki uniemożliwiającej jego 
odczytanie przez programy czytające. 
Ten sam problem dotyczy skip linków. 
Nagłówki nie oddają w pełni struktury 
serwisu. Nie wszystkie elementy 
graficzne posiadają poprawne 
opisy alternatywne. Rozmieszczenie 
elementów strony za pomocą tabel 
jest rozwiązaniem archaicznym 
i niedostępnym, zwłaszcza 

z punktu widzenia programów czytających, z których korzystają osoby z dysfunkcjami 
wzroku. Wiele linków nie informuje jednoznacznie dokąd zaprowadzą użytkownika lub jaką 
akcję wykona. Wszystkie grupy odnośników takie jak górne menu, menu w stopce oraz te 
znajdujące się w centralnej część strony głównej powinny być przedstawione za pomocą list 
nieuporządkowanych. Serwis został wyposażony w możliwość powiększania czcionki, ale 
niestety nie wszędzie działa poprawnie i nie powiększa wszystkich treści. Kod HTML zawiera 
błędy.

rozklad.sitkol.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu 
na stronie głównej serwisu planowania 
podróży oraz na innych podstronach 
brakuje jakiejkolwiek struktury 
nagłówków ułatwiającej nawigację 
osobom niewidomym. Nie wszystkie 
elementy na stronie spełniają minimalne 
wymagania kontrastu. W związku 
z tym wymagany jest mechanizm 
pozwalający na zmianę kontrastu 
przez użytkownika. Wiele elementów 
graficznych nie posiada uzupełnionych 
treści alternatywnych. 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. Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem 
na opisywanie grup linków nie są optymalnie wykorzystane jak np. banery w stopce serwisu. 
Formularz wyszukiwania połączeń został osadzony wewnątrz tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niepoprawna, zwłaszcza dla osób z dysfunkcjami wzroku, które korzystają z czytników ekranu. 
Fokus aktualnie wybranego elementu za pomocą klawiatury w wielu przypadkach również jest 
zbyt mało widoczny. Powyższe błędy skutecznie utrudniają pozyskanie informacji przez osoby 
o specjalnych potrzebach. Kod HTML zawiera błędy.
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malopolskiekoleje.pl

Na stronie głównej Kolei Małopolskich 
struktura nagłówków nie oddaje 
w pełni hierarchii informacji. Na 
podstronach hierarchia nagłówków 
na pierwszy rzut wygląda poprawnie, 
ale po dokładnej analizie treści 
zobaczymy, że ich zawartość 
tekstowa w nieprawdziwy sposób 
informuje o układzie informacji. Wiele 
pól formularzy również nie posiada 
odpowiedniego opisu w postaci 
etykiety. Tytuły podstron nie zawierają 
pełnej informacji o aktualnej stronie. 
Listy wypunktowane, które są 
zalecanym sposobem na opisywanie 
grup linków nie są optymalnie 
wykorzystane jak np. odnośniki 

w stopce serwisu. Nie ma możliwości rozwinięcia górnego menu za pomocą klawiatury. 
Dodatkowym utrudnieniem jest słabo widoczny fokus lub jego brak na wybranych elementach 
nawigacyjnych. Brak ogólnej wyszukiwarki treści skutecznie utrudnia odnalezienie informacji 
na stronie. Niektóre z odnośników nie posiadają precyzyjnych treści jak np.: ”więcej” lub są 
całkowicie puste. Nie wszystkie elementy spełniają minimalne wymagania kontrastu. Kod HTML 
zawiera błędy.

dobrapodroz.pkp.pl

Podobnie jak w poprzednim badaniu 
zdjęcia osadzone na podstronach nie 
posiadają opisów alternatywnych. 
Wiele odnośników, a właściwie 
przycisków nie jest precyzyjnych jak 
np.: ”więcej” lub ”F”. Na niektórych 
elementach podczas poruszania 
się za pomocą klawiatury fokus 
aktywnego elementu jest zbyt mało 
widoczny lub nie widać go wcale. Nie 
wszystkie elementy spełniają minimalne 
wymagania kontrastu, dlatego w takich 
sytuacjach wymagana jest wersja 
o podwyższonym kontraście. Brak skip 
linków oraz wyszukiwarki skutecznie 
utrudnia odnalezienie informacji na 
stronie. Na niektórych podstronach 

brakuje struktury nagłówków. Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki 
któremu aplikacje asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony. Kod 
HTML posiada błędy.
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portalpasazera.pl

Podstawowym problem w serwisie 
portalpasazera.pl jest brak etykiet 
dla pól formularza, zarówno na 
stronie głównej jak i np. w formularzu 
kontaktowym. Ponadto znajduje się 
tam obrazkowa CAPTCHA, która 
jest barierą nie do przejścia dla 
osób korzystających z programów 
czytających. Co prawda jest również 
forma głosowa, ale niestety w języku 
angielskim. Obsługa za pomocą 
klawiatury jest niemożliwa, ponieważ 
nie da się: rozwinąć górnego 
menu, rozwinąć stacji pośrednich 
i parametrów połączenia oraz nie widać 
fokusa aktualnie wybranego elementu. 
Niektóre grafiki nie posiadają treści 

alternatywnych, a to jest szczególnie istotne dla tych, które pełnią rolę odnośników. Struktura 
i hierarchia nagłówków nie jest poprawna. Brakuje ogólnej wyszukiwarki treści. Kontrast 
niektórych treści i elementów funkcjonalnych nie jest wystarczający. 

pkpsa.pl

Najpoważniejszym problemem 
w serwisie jest brak możliwości 
nawigacji za pomocą klawiatury, 
z powodu braku widocznego fokusa. 
Ponadto nie ma możliwości rozwijania 
głównego menu. Nagłówki zamiast 
opisywać strukturę informacji strony 
opisują każdy odnośnik znajdujący 
się w menu głównym. Wiele grafik 
nie posiada odpowiednich opisów 
alternatywnych. Pola wyszukiwarki 
i formularza zapisu na newsletter także 
nie są opisane. W serwisie znajdują się 
puste lub niejednoznaczne odnośniki 
jak np. ”A”, ”A”, ”A”, ”czytaj więcej”.
Tytuły podstron nie zawierają pełnej 
informacji o aktualnej stronie, a jest 

to pierwsza informacja przekazywana użytkownikowi przez programy czytające. Dodatkowym 
utrudnieniem dla osób o specjalnych potrzebach może być brak skip linków. Kod HTML posiada 
drobne błędy.
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