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Łódź, 03.05.202 r. 

 

Ekspertyza przygotowana na podstawie zlecenia szczegółowego nr 35 w ramach 

Umowy na świadczenie usług doradztwa w zakresie zapewnienia dostępności 

produktów i usług oraz wsparcie CUPT w działaniach mających na celu zwiększenie 

społecznej świadomości wagi dostępności. 

 

Autor: Maciej Kowalski, Spółdzielnia Socjalna FADO 

 

Ekspertyza 

Ekspertyza zgodności serwisów WWW ze standardami WCAG 2.0 publicznego 

transportu zbiorowego została opracowana w celu wskazania dobrych i złych praktyk. 

Coraz więcej ludzi ma dostęp do Internetu. Korzystamy z niego za pomocą 

komputera stacjonarnego lub przenośnego oraz urządzeń mobilnych. Te zjawiska 

jednocześnie tworzą pewne wyzwanie, któremu niestety nie jest poświęcana 

odpowiednia uwaga – dostosowanie stron WWW dla osób z niepełnosprawnościami. 

Spis powszechny z 2011 roku1 wykazał, że w Polsce żyje 4,7 mln osób 

niepełnosprawnych czyli około 12,2% populacji naszego kraju.  

Oprócz tego raport „Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i 

sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia2” – analiza porównawcza wskazuje, 

że osób z niepełnosprawnościami jest więcej, bo aż 33%. 

Należy pamiętać, że trudności w korzystaniu z Internetu mają osoby nie tylko z 

niepełnosprawnościami, ale też osoby starsze, dzieci, osoby mające problemy z 

obsługą komputera czy smartfona, a także osoby mające problemy z czytaniem 

treści. 

Przeanalizowałem ok. 50 stron internetowych dotyczących zbiorowego transportu 

(komunikacja miejska oraz komunikacja podmiejska). Przykłady takich stron to: 

1. MPK Łódź (http://www.mpk.lodz.pl/) 

2. Warszawski Transport Publiczny (https://www.wtp.waw.pl/) 

3. MPK Poznań (https://www.mpk.poznan.pl/) 

 
1 https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/ 
2 http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-
content/uploads/migaczewska_ewa_maslyk_tomasz_uzytkowanie_internetu_porownawcza_cyfr_wykl
uczenie.pdf 

http://www.mpk.lodz.pl/
https://www.wtp.waw.pl/
https://www.mpk.poznan.pl/
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/migaczewska_ewa_maslyk_tomasz_uzytkowanie_internetu_porownawcza_cyfr_wykluczenie.pdf
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/migaczewska_ewa_maslyk_tomasz_uzytkowanie_internetu_porownawcza_cyfr_wykluczenie.pdf
http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/migaczewska_ewa_maslyk_tomasz_uzytkowanie_internetu_porownawcza_cyfr_wykluczenie.pdf
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4. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (https://ztm.gda.pl/) 

5. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 

(https://www.zditm.szczecin.pl/pl) 

6. Białostocka Komunikacja Miejska (https://www.komunikacja.bialystok.pl/) 

7. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (https://www.mzk.zgora.pl/) 

8. MPK Kraków (http://www.mpk.krakow.pl/) 

9. Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach (https://rj.metropoliaztm.pl/) 

i wiele innych. 

A poniżej wybrane strony WWW podmiejskich przewoźników: 

1. Kasz-bus w Łodzi (http://kasz-bus.info/) 

2. Szos-mig w Bukowinie Tatrzańskiej (http://szosmig.pl/) 

3. Przewozy autobusowe GRYF w Kartuzach (http://www.gryfkartuzy.pl/) 

i kilka innych. 

W przypadku aplikacji mobilnych przeanalizowałem następujące aplikacje: 

1. mobileMPK  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobicore.mobilempk) 

2. Jakdojade  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citynav.jakdojade.pl.android) 

3. myMPK  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.piotrkostecki.mpk) 

W badaniu brano pod uwagę podstrony dotyczące rozkładów jazdy oraz części, w 

których można dokonać zakupów biletów. 

Analiza wykazała, że są strony WWW w większym i mniejszym stopniu niedostępne 

dla osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością manualną. W lepszej 

sytuacji są aplikacje mobilne. 

Wynik badań 

1. Język strony 

W około 5-10% badanych stronach brakowało ustawienia języka polskiego.  

Znacznik „lang” odpowiada za informację w jakim języku jest dana strona lub 

podstrona. 

Wystarczyło w sekcji <html> wstawić kod: 

<html lang="pl-PL"> 

aby czytniki ekranu dobrze „czytały” na głos w odpowiednim języku. 

https://ztm.gda.pl/
https://www.zditm.szczecin.pl/pl
https://www.komunikacja.bialystok.pl/
https://www.mzk.zgora.pl/
http://www.mpk.krakow.pl/
https://rj.metropoliaztm.pl/
http://kasz-bus.info/
http://szosmig.pl/
http://www.gryfkartuzy.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobicore.mobilempk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citynav.jakdojade.pl.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.piotrkostecki.mpk
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2. Kontrasty kolorystyczne 

W wielu stronach można znaleźć nieprawidłowe kontrasty kolorystyczne. 

Poniżej są przykłady złych kontrastów kolorystycznych: 

 

 

 

 

Kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem powinien być w stosunku 

4,5:1, za wyjątkiem następujących przypadków: 

• Duża czcionka (ponad 18 punktów lub 14 punktów czarnym kolorem) oraz 

duże grafiki tekstowe powinny posiadać kontrast przynajmniej 3:1. 

• Teksty, które są częścią logotypu lub znaku handlowego nie posiadają 

wymagań minimalnych odnośnie kontrastu. 

• Teksty lub grafiki tekstowe, które: 

• są częścią komponentu nieaktywnego interfejsu użytkownika, 

• są czysto dekoracyjne, 

• są częścią grafiki lub zdjęcia, 

nie posiadają wymagań minimalnych odnośnie kontrastu. 
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Oto dobre przykłady kontrastów kolorystycznych: 

 

 

3. Kontrasty kolorystyczne – aplikacje mobilne 

W wielu aplikacjach nie ma możliwości wyboru trybu kolorystycznego. W przyszłych 

systemach operacyjnych będzie możliwość wyboru motywu ciemnego. 

Przykład wyboru trybu: 

 

4. Elementy graficzne – teksty alternatywne 

W wielu stronach brakowało tekstu alternatywnego. Zdarzały się strony w których 

dana grafika była źle opisana.  
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Poniżej przedstawiono przykłady: 

a) brak znacznika „alt”  

 
Problemem tu było to, że czytnik czytał to jako „grafika”. Jeżeli mamy ikonę i 

opis tekstowy np. celu linku to grafika powinna posiadać pusty tekst 

alternatywny (w cudzysłowiu bez spacji): alt=””: 

 
W ten sposób unikniemy zdublowania treści. 

b) niepotrzebny tekst alternatywny ze względu na charakter dekoracyjny 

 
Logo może być tylko jeden raz opisany tekstem alternatywnym. A kolejne te 

same loga nie muszą mieć. W tym przypadku powinien mieć pusty tekst 

alternatywny: 

 
c) zbyt krótki lub nic nie mówiący tekst alternatywny dekoracyjny 

 
W tekście alternatywnym powinien być w miarę dokładniejszy opis: 
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d) W przypadku zdjęć to sytuacja bardzie się komplikuje. To zależy od decyzji 

autora treści co chciał przez zdjęcie przekazać: 

 
Jeżeli zdjęcie jest tylko elementem dekoracyjnym, oddzielającym artykuły od 

innych artykułów to powinien mieć pusty tekst alternatywny. 

Niedopuszczalne jest umieszczenie tekstu alternatywnego z nic nieznaczącą 

informacją np. „tabor” i „pracownicy”. To nie oddaje osobie z 

niepełnosprawnością wzroku żadnej informacji. Już lepiej, aby był opis co 

przedstawia dane zdjęcie: 
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e) Niedopuszczalne jest umieszczenie rozkładu jazdy w postaci grafiki: 

 
W tej sytuacji osoby z niepełnosprawnością wzroku nigdy się nie dowiedzą się 

jak kursuje autobus lub tramwaj. 

5. Nawigacja po stronie – nagłówki 

Bardzo istotną rzeczą jest prawidłowe użycie nagłówków typu H1, H2, H3, itd. To są 

specjalne nagłówki które, mówią  

Oto przykład złego użycia nagłówków:

 

Nagłówek pierwszego poziomu powinien wystąpić jeden raz oraz powinien zawierać 

informację główną np. tytuł artykułu głównego. 

Ważną rzeczą jest zachowanie hierarchii nagłówków. Z powyższego przykładu 

brakuje nagłówka H4. 

H1  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

H1  Menu główne 

H2  Rozkład jazdy 

H3  Zmiany w rozkładzie 

H1  Bilety, cennik 

H3  Aktualności 

H3  Dla turysty 

H5  Rozkład jazdy 

H3  Szukaj 

H3  Numery linii 
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Poniże przedstawiono prawidłowy przykład użycia nagłówków:

 

6. Nawigacja – widoczność fokusa 

Fokus jest to wyróżnienie kolorystyczne linku pod którym aktualnie jesteśmy. Jest to 

bardzo ważne między innymi dla osób z niepełnosprawnością manualną. Wtedy 

mogą wybierać opcje za pomocą klawiatury bądź specjalnych manipulatorów. 

W wielu badanych stronach fokus był bardzo słabo widoczny, a czasami w ogóle. 

Problemem może być kolor fokusa w stosunku do koloru tła. Jeżeli podobne kolory to 

jest niewidoczny. Na wielu stronach był błąd polegający na tym, że link w wersji 

tekstowej był widoczny, a w wersji graficznej już nie. 

Poniżej dobry przykład fokusa podświetlonego na żółto na ciemnym tle. 

 

7. Nawigacja – kolejność fokusa 

W kilku badanych stronach stwierdziłem nieprawidłową kolejność fokusa. Jest 

przechodzenie pomiędzy opcjami (linkami) np. menu, czy linkami typu "Czytaj 

H1  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

H2  Menu główne 

H3  Rozkład jazdy 

H3  Zmiany w rozkładzie 

H3  Bilety, cennik 

H3  Aktualności 

H3  Dla turysty 

H2  Rozkład jazdy 

H3  Szukaj 

H3  Numery linii 
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więcej". Często były pominięte niektóre linki. Najczęściej w menu górnym (pominięte 

opcje np. wyboru języka). W dwóch stronach stwierdziłem, że jest odwrotna 

kolejność czyli opcja 1, a następnie opcja 4, opcja 3, opcja 2, dopiero dalej opcja 5, 

itd. 

Poniżej na infografice jest pokazany przykład ominięcia niektórych pozycji menu: 

 

Natomiast tutaj pokazano właściwą kolejność fokusa bez pominięcia żadnej opcji: 

 

8. Linki 

Jednym z najważniejszych elementów są linki. Umożliwiają interakcję z 

użytkownikiem.  

Niektóre opcje (zwłaszcza przy kalendarzach i godzinach) nie posiadają informacji co 

dany przycisk wykonuje. 

Poniżej przedstawiono zrzut przycisku zmiany daty: 
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Zdarzają się linki, które nie informują precyzyjnie o celu danego linku. Takim 

klasycznym przykładem jest link prowadzący do Facebooka, Youtube’a czy innych 

serwisów społecznościowych (wszystkie miały ten sam opis celu): 

 

Poniżej przedstawiono prawidłowy opis celu linku: 

 

Zdarzały się linki z zdublowanymi opisami celu linku. Najczęściej występowały tam 

gdzie jest tekst oraz symbol graficzny, który zawierał tekst alternatywny identyczny 

co tekst: 

 

W takim przypadku grafika mogła mieć pusty tekst alternatywny. W tej sytuacji 

wskazane jest to, aby w kodzie HTML w jednym linku był tekst oraz grafika, a nie 

dwa oddzielne linki. 

9. Nawigacja – przekierowanie na inną stronę 

Cześć stron WWW nie posiadała własnego rozkładu jazdy, lecz posiadała link 

prowadzących do systemów rozkładów jazdy firm trzecich. W tej sytuacji taki link 

powinien informować użytkownika z niepełnosprawnością wzroku o przekierowaniu 
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na inną stronę, ze względu na zmianę systemu nawigacji po stronie. Błędem jest 

również użycie angielskiego słownictwa typu „powered by”: 

 

10. Wyszukiwarki / Formularze (pola edycyjne) 

Na wielu stronach z formularzami wyszukującymi konkretne informacje np. 

przystanek początkowy czy końcowy, czy też pola do wpisywania szukanego słowa 

lub słów w wyszukiwarce, nie posiadały etykiety, bądź błędne powiązanie etykiety z 

polem edycyjnym. Przez to utrudniało osobom z niepełnosprawnością wzroku 

wpisywanie właściwych informacji. 

Poniżej przedstawiono przykład braku informacji tekstowych o polach edycyjnych.  

Były tylko informacje graficzne przy pustym tekście alternatywnym: 

 

Natomiast na poniższym przykładzie przedstawiono dobry sposób na informowanie 

użytkownika, o tym jakie dane są potrzebne: 

 

Aby dobrze połączyć etykiety z polem edycyjnym to trzeba pamiętać o identyfikatorze 

pola edycyjnego (znacznik „ID”, a nie „NAME”): 

 

<label for="ulica1">Początkowy przystanek:</label> 

<input type="text" id="ulica1" name="ulica1" value="Podpowiedź"/>  
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11. Tabele 

Tabele służą wyłącznie do przedstawienia danych tabelarycznych, a nie do tworzenia 

struktury witryny. Każda tabela powinna posiadać opis co dana tabela zawiera 

(znacznik CAPTION) oraz wszystkie kolumny i wiersze, które opisują dane powinny 

posiadać kolumnę lub wiersz nagłówkowy (to są tzw. nazwy kolumn lub wierszy). 

Poniżej przedstawiono złą praktykę często spotykaną na wielu stronach: 

 

Tabelę użyto do umieszczenia partii informacji w poszczególnych miejscach. 

Lepszym rozwiązaniem byłoby użycie tzw. sekcji strony (znacznik DIV). 

Istnieją tabele o skomplikowanej strukturze danych, które są absolutnie niedostępne 

dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Do takich tabel zaliczamy rozbudowane 

rozkłady jazdy. Zawierają w tabeli następujące: numer linii, rodzaj linii, nazwa 

przystanku, jakie dni kursują, itp. To są pojedyncze dane, które mogły być poza 

tabelą. 

Poniżej przedstawiono zły sposób przedstawiania danych w tabeli: 

Przystanek: Dworzec kolejowy 

Autobus nr 111 Linia pośpieszna 

Dni powszednie Soboty Niedziele 

Godz. Minuty Godz. Minuty Godz. Minuty 

7 10  20  30  40  50 7 00  15  30  45 7 00  30 

8 10  20  30  40  50 8 00  15  30  45 8 00  30 

9 10  20  30  40  50 9 00  15  30  45 9 00  30 

10 10  30  50 10 00  15  30  45 10 00  30 

11 10  30  50 11 00  15  30  45 11 00  30 
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Gdy przeniesiemy te informacje zostaje tabela w następującej postaci: 

Dni powszednie Soboty Niedziele 

Godz. Minuty Godz. Minuty Godz. Minuty 

7 00,  15,  30,  45 7 00,  20,  40 7 00,  30 

8 00,  15,  30,  45 8 00,  20,  40 8 00,  30 

9 00,  15,  30,  45 9 00,  20,  40 9 00,  30 

10 00,  15,  30,  45 10 00,  20,  40 10 00,  30 

11 00,  15,  30,  45 11 00,  20,  40 11 00,  30 

Taka tabela też nie jest dobrze opracowana ze względu na technologie czytające na 

głos. Taką tabelę będzie „czytał” po kolei wierszami. W tym przypadku użytkownik 

może się pogubić na jaki dzień dany rozkład jazdy. 

Poniżej przedstawiono prawidłowy rozkład jazdy: 

 

Tabela zawiera opis w postaci informacji „Rozkład jazdy – Linia nr 12 (dni 

powszednie) oraz wiersze nagłówkowe o treści „Godzina” i „Minuty”. 

Takie rozwiązanie jest stosowane w aplikacjach mobilnych. 

12. Treści 

Każdy ma swoje preferencje co do kroju oraz wielkości czcionki.  

Jedni wolą czytać teksty pisane dużą czcionką inni mniejszą, jedni pisaną Arialem - 

inni Times New Roman. 

Dla większości osób z niepełnosprawnością wzroku (niedowidzący) jest lepiej, gdy 

czcionka jest bezszeryfowa, prosta bez ozdobników dodatkowych. 

Do tych czcionek należą typu: Arial, Tahoma, Helvetica, Verdana.  

Rozkład jazdy autobusów w Miejscowości 

Rozkład jazdy – Linia nr 12 (dni powszednie) 

Godz. Minuty 

7 00,  15,  30,  45 

8 00,  15,  30,  45 

9 00,  15,  30,  45 

10 00,  15,  30,  45 
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Czcionki szeryfowe zostały stworzone z myślą o publikacjach drukowanych. Bardziej 

męczą wzrok. Do takich czcionek zaliczamy np.: Times New Roman, Georgia, i wiele 

innych. 

Kolejną ważną sprawą jest rodzaj wyrównania tekstu. Częstą praktyką jest 

wyjustowanie czyli wyrównanie tekstu do obu stron. Ładniej to wygląda, lecz trudniej 

się czyta. Taką trudność mają osoby niedowidzące oraz osoby mające problemy w 

czytaniu. 

Poniżej przedstawiono wyjustowany tekst, który nie jest zalecany: 

 

A tutaj zaprezentowano prawidłowy sposób wyrównania tekstu do lewej strony: 

 

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 

r. 

Przypominamy, że przewoźnicy wykonujący regularne oraz regularne specjalne przewozy 

osób w krajowym transporcie drogowym mają obowiązek przekazać odpowiedniemu 

organowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez 

pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz 

informacje o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. Powyższy obowiązek wynika z 

art. 48 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 

poz. 2475), w terminie do 31 marca każdego roku. 

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 

r. 

Przypominamy, że przewoźnicy wykonujący regularne oraz regularne specjalne przewozy 

osób w krajowym transporcie drogowym mają obowiązek przekazać odpowiedniemu 

organowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez 

pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz 

informacje o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. Powyższy obowiązek wynika z 

art. 48 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 

poz. 2475), w terminie do 31 marca każdego roku. 
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Nie jest zalecane podkreślanie fragmentów tekstu w celu wyróżnienia:

 

Osobom mającym trudności w czytaniu (dyslektycy, użytkownicy o obniżonej normie 

intelektualnej, czy użytkownicy słabowidzący) mogą mieć problem z odróżnieniem 

liter. Zalecane jest użycie innych wyróżnień np. przez pogrubienie: 

 

Kolejnym problemem dla osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz osób mających 

problemy w czytanie jest brak listy numerowanej lub wypunktowanej. 

Poniże przedstawiono brak takiej specjalnej listy (zostały po prostu ręcznie napisane 

numery czy myślniki):

 

Trasa: 

Siedlecka – Warszawska – Łódzka – Toruńska – Bydgoska – Gdańska 

Trasa: 

Siedlecka – Warszawska – Łódzka – Toruńska – Bydgoska – Gdańska 

1. Ceny biletów 

 - bilety jednorazowe 

 - bilety okresowe 

 - ulgi w opłatach 

2. Zasady taryfowe 

3. Zasady obowiązywania biletów w przejazdach między miastami 

4. Opłaty dodatkowe  
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Zalecane jest użycie specjalnych list:

 

  

1. Ceny biletów 
bilety jednorazowe 
bilety okresowe 
ulgi w opłatach 

2. Zasady taryfowe 
3. Zasady obowiązywania biletów w przejazdach między miastami 
4. Opłaty dodatkowe  
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Podsumowanie 

Przeanalizowałem ok. 50 stron internetowych. W ramach badań analizowano 

dostępność i użyteczność treści cyfrowych oraz przestrzeganie standardów WCAG 

2.0. Strony zostały zbadane zarówno pod kątem informatycznym (w tym z użyciem 

dostępnych walidatorów), jak i użytkowym (poprzez opinie ze strony osób z 

niepełnosprawnościami). 

Na podstawie analizy tych stron WWW zebrałem wnioski dotyczące podnoszenia 

dostępności stron internetowych. Dostępność stron WWW dla osób z 

niepełnosprawnościami jest coraz lepsza niż kilka lat temu. Wzrasta świadomość 

społeczna. Te kilka elementów na danej stronie, które są niedostępne, jest przyczyną 

niemożności kompleksowego korzystania ze strony WWW. Wraz z rozwojem 

aplikacji mobilnych poprawiają się również strony WWW. 


