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PRZEDMOWA 
Szanowni Państwo 

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu pierwszą 

edycję raportu dostępności cyfrowej uczelni wyższych w 

Polsce, który powstał na podstawie wybranych wytycznych 

WCAG 2.1. 

Cel, który nam przyświecał w trakcie prac nad raportem był 

bardzo prosty – zwrócenie uwagi na kwestię dostępności oraz 

projektowania uniwersalnego na przykładzie stanu 

dostępności stron Uczelni Wyższych w Polsce. Naszym 

zdaniem każdy nowy raport z zakresu dostępności cyfrowej 

pozwala lepiej zrozumieć ten temat oraz przekonać, tych 

jeszcze nieprzekonanych, że dostępność to nie jest kolejny 

trend w projektowaniu. 

Głęboko wierzymy w to, że niedługo edukacja (cyfrowa) 

w Polsce będzie w pełni dostępna dla każdego. Tym raportem 

chcemy dołożyć mała cegiełkę ku lepszemu jutro.  

Liczymy na to, iż nasz raport okaże się dla Państwa 

interesującą lekturą oraz będzie stanowić wartościowy 

materiał edukacyjny. 

Udanej lektury życzy zespół 
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DLACZEGO RAPORT O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ? 

Z roku na rok słowo „dostępność” coraz częściej pojawia się w 

naszej codzienności, a jako projektanci chcemy projektować 

coraz to lepsze i przyjaźniejsze dla użytkownika produkty 

i usługi. Dodatkowo dostępność stała się wymaganiem 

prawnym w Polsce ze względu na ustawę z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), 

jednak możliwość korzystania z produktów cyfrowych powinna 

być dostępna bez względu na stopień naszej sprawności. 

Niniejszy raport ma za zadanie przybliżyć Państwu pojęcie 

dostępności i wykluczenia cyfrowego, a na przykładzie 

edukacji wyższej pokazać jak blisko, bądź daleko jesteśmy od 

tego, aby produkty cyfrowe stały się osiągalne dla wszystkich.

Dostępność to dostosowywanie produktów, usług (nie tylko 

tych o charakterze cyfrowym) oraz przestrzeni tak, aby mogła 

z nich korzystać jak największa liczba osób, również osób 

z ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi. 

Rozwiązania oparte na założeniach projektowania 

uniwersalnego uwzględniają potrzeby wszystkich osób, aby 

różnego rodzaju  ograniczenia np. wzroku, słuchu, ruchu, 

związane z zaburzeniami poznawczymi czy 

niepełnosprawnością intelektualną, nie były przeszkodą w 

łatwym dostępie do informacji. Trudności związane 

z korzystaniem z rozwiązań cyfrowych są zjawiskiem 

normalnym i mogą spotkać każdego z Nas niezależnie od 

wieku, płci czy też szerokości geograficznej. 
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Dobrym przykładem obrazującym ograniczenia tymczasowe 

i sytuacyjne są materiały firmy Microsoft na temat 

projektowania uniwersalnego, gdzie np. ograniczenie ruchowe 

nie dotyka tylko osoby bez ręki, ale również osoby z ręką w 

gipsie, bądź rodzica trzymającego na rękach dziecko czy 

korzystania ze smartfona w rękawiczkach  w sezonie 

zimowym. Wielu z Nas doświadczyło w swoim życiu 

przynajmniej jednej z takich sytuacji i doskonale zdaje sobie 

sprawę, że skorzystanie z laptopa, telefonu czy też zwykłych 

czynności domowych, w taki sam sposób jak dotychczas było 

utrudnione lub stało się wręcz niemożliwe. 

W tym raporcie skupimy się na dostępności cyfrowej, która 

pozwala osobom z różnymi ograniczeniami na korzystanie z 

produktów cyfrowych w takim samym stopniu jak osobom bez 

tych ograniczeń. 

Dlaczego to jest ważne? 

Dostosowanie serwisów internetowych lub aplikacji pod kątem 

dostępności umożliwia skorzystanie z nich jak największej 

grupie użytkowników. Szczególną uwagą objęte są osoby 

z grupy wykluczenia cyfrowego, czyli takie, które mają 

ograniczenia sensoryczne, bądź intelektualne i nie mogą w 

równie wygodny oraz bezproblemowy sposób korzystać 

z produktów lub usług. Takie osoby mogą wykorzystywać 

technologie wspomagające/asystujące (np. czytniki ekranów 

bardzo często są wykorzystywane przez osoby niewidome), 

jednak, jeśli strona nie jest do nich dostosowana to trudniej 

będzie się takiej osobie poruszać po cyfrowym rozwiązaniu, 

a w niektórych przypadkach będzie to wręcz niemożliwe. 

Naszym celem jest ułatwienie dostępu, aby wszystkie osoby 

mogły doświadczać produktów cyfrowych w taki sam lub 

podobny sposób.
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Szacuje się, że ponad 1 miliard ludzi 

żyje z jakąś formą niepełnosprawności. 

Odpowiada to około 15% światowej populacji.
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WCAG 2.1

Istnieją również standardy, którymi mogą posługiwać się 

projektanci i deweloperzy podczas tworzenia cyfrowej treści. 

W Polsce najpopularniejszym jest WCAG 2.1 (Web Content 

Accessibility Guidelines) stworzony przez W3C, który definiuje 

wytyczne i zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych 

serwisów internetowych. 

Jeżeli chcemy określać cyfrowe treści jako dostępne to muszę 

one spełniać tzw. „kryteria sukcesu”, które są mierzalne 

i podane dla każdej z wytycznych określonych w WCAG 2.1. 

Dzięki temu istnieje realna możliwość zweryfikowania 

zgodności działania z oficjalnymi wytycznymi z zakresu 

dostępności. Cały dokument i jego wytyczne koncentrują się na 

czterech głównych cechach: postrzegalności, funkcjonalności, 

zrozumiałości i solidności. 

Lista kryteriów dostępności WCAG 2.1 wykorzystanych 

podczas tworzenia tego raportu znajduje się w rozdziale 

Metodologia badania – Kryteria dostępności WCAG 2.1. 

Funkcjonalność 

Właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej 

umożliwiającą użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich 

oferowanych przez nie funkcji. 

Kompatybilność 

Właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej 

umożliwiającą tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie 

największą liczbą programów, w tym z narzędziami i 

programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne. 

Postrzegalność 

Właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej 

umożliwiającą jej odbiór przez użytkownika za pomocą 

zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku. 

Zrozumiałość 

Właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej 

umożliwiającą użytkownikowi tych stron i aplikacji 

zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.
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Strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą 

być dostępne cyfrowo nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii 

Europejskiej, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron 

internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. 

Urz. UE L 327 z 02.12.2016).
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SZKOLNICTWO WYŻSZE W POLSCE 
W szkolnictwie coraz częściej mówi się o dostosowaniu programów i wprowadzaniu zmian dla osób z niepełnosprawnościami, 

dlatego ważne jest również, aby dostęp do informacji dla tych osób był równie łatwy jak dla osób bez większych ograniczeń. W tym 

raporcie wzięliśmy pod uwagę szkolnictwo wyższe, ponieważ z roku na rok liczba studentów z niepełnosprawnościami spada 

i z cyfrowego punktu widzenia potencjalnie może się do tego przyczyniać utrudniony dostęp do informacji, możliwość zapisania się 

na studia, a także śledzenia życia uczelni. 

Liczba osób studiujących w Polsce w latach 2015-2019 z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

Wszyscy studenci 1203998 1230254 1291870 1348822 1405133 

Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności 21240 22046 23828 25121 26341 

Odsetek osób z orzeczeniem 1,76% 1,79% 1,84% 1,86% 1,87% 

Dane wg GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-

w-2019-roku,2,16.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html
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Istota dostępnej edukacji w dobie pandemii 
Jak podaje WHO osoby niepełnosprawne są bardziej narażone na 

niekorzystne skutki społeczno-ekonomiczne. Jednym z nich jest m. 

in. niższe wykształcenie1. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na 

wyjątkowy wpływ pandemii na osoby doświadczające 

ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, 

w tym kwestie zdrowotne oraz edukacyjne. 

W obszarze zdrowia wiele osób niepełnosprawnych ma 

dodatkowe podstawowe potrzeby zdrowotne, które sprawiają, 

że są one szczególnie podatne na poważne objawy COVID-19. 

Osoby niepełnosprawne są również bardziej narażone na 

ryzyko zarażenia się COVID-19, ponieważ informacje 

o chorobie, w tym o objawach i profilaktyce, nie są

udostępniane w przystępnych formatach, takich jak

materiały drukowane w alfabecie Braille'a, tłumaczenie na 

język migowy, podpisy, materiały audio i grafiki. 

Ubóstwo może zwiększać ryzyko niepełnosprawności 

z powodu np. nieodpowiedniego dostępu do edukacji i opieki 

zdrowotnej. Tymczasem niepełnosprawność może również 

zwiększać ryzyko ubóstwa poprzez brak możliwości 

zatrudnienia i edukacji, niższe płace i zwiększone koszty 

utrzymania związane ze swoimi dodatkowymi potrzebami 

spowodowanymi ograniczeniami. Dlatego tak ważne jest, aby 

zapewnić tym osobom możliwość rozwijania swojej wiedzy, 

doświadczenia i umiejętności poprzez naukę między innymi na 

uczelniach wyższych. 

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-

health 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
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Uczelnia wyższa jako podmiot publiczny
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz. U. 2019 poz. 848) określa kto ma obowiązek zapewnienia 

dostępności cyfrowej. Ten prawny obowiązek w głównej 

mierze spoczywa na tzw. podmiotach publicznych. Tym 

mianem określa się m. in. podmioty realizujące zadania 

publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym, a w ich skład 

wchodzą również uczelnie wyższe zarówno publiczne jak 

i niepubliczne.  

Zapewnienie przez uczelnie wyższe dostępności cyfrowej 

prowadzonych stron internetowych oraz aplikacji wiąże się nie 

tylko z ich sprawniejszym oraz wygodniejszym działaniem. 

Dostępność cyfrowa w tym przypadku będzie przede 

wszystkim gwarantowała powszechny oraz równy dostęp do 

wykształcenia każdej osobie. 

Ustawa wskazuje również podmiotom publicznym na 

obowiązek posiadania i zamieszczenia deklaracji dostępności 

na każdej stronie internetowej oraz w każdej aplikacji 

mobilnej. 

Bo przykład płynie z góry 

Powszechnie znane powiedzenie mówi „Mierz siły na 

zamiary”. Bardzo często bywa jednak, że jako ludzie 

porównujemy się w górę – psychologowie mówią wtedy o 

porównaniach „w górę”. Warto dlatego spoglądać na to co 

robią lepsi i w jaki sposób, ponieważ przykład z reguły „płynie 

z góry”. Najlepsze uczelnie na świecie takie jak: Harvard, 

Oxford czy Stanford posiadają w swoich strukturach 

specjalne komórki, które dbają o to, aby zapewnić każdemu 

możliwość dostępu do wiedzy, pomysłów i zasobów 

uniwersytetu bez najmniejszego problemu. 

Naszym małym marzeniem jest, aby również uczelnie w Polsce 

posiadały tak wysoką świadomość dotycząca dostępności 

wszelkiego rodzaju usług cyfrowych i dbały o to, aby każdy 

mógł bez trudu czerpać z nich wiedzę i inspirację. 
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METODOLOGIA BADANIA 
Badanie zostało przeprowadzone w okresie luty – marzec 2021 na podstawie stron głównych uczelni wyższych w Polsce. 

Próba badawcza 
Wybraliśmy 50 uczelni wyższych posługując się rankingiem 

Szkół Wyższych publikowanym corocznie przez Perspektywy2. 

Wybrane uczelnie są z 10 większych miast Polski (Warszawa, 

Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice, Łódź, Szczecin, 

Lublin, Rzeszów). 10 uczelni znajduje się w innych miastach – 

Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Nowym Sączu, 

Olsztynie, Opolu, Toruniu, oraz Zielonej Górze, ponieważ 

znajdowały się na wysokim miejscu w rankingu.

2https://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-

akademickich

Wśród uczelni znalazły się głównie uczelnie publiczne takie 

jak Uniwersytety i Politechniki, ale wzięliśmy również pod 

uwagę kilka popularnych uczelni niepublicznych m. in. w 

Warszawie  i we Wrocławiu. Podczas selekcji i 

wyboru uczelni zdecydowaliśmy się, w tej edycji 

raportu, zrezygnować z audytu dostępności uczelni 

prowadzących działalność w zakresie medycyny i 

zdrowia, z uwagi na światową pandemię COVID-19, a 

także stosunkowo niewielkie zainteresowanie studiami z 

zakresu zdrowia i sportu wśród osób niepełnosprawnych3. 

3 http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-zakonczone/pfron

https://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich
https://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich
http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-zakonczone/pfron
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Narzędzia badawcze 
W trakcie badania dostępności uczelni wyższych eksperci 

korzystali między innymi z następujących narzędzi 

pomocniczych: 

• WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) –

internetowy walidator dostępności cyfrowej stron

internetowych oferowany przez WebAlM,

• ANDI (Accessible Name & Description Inspector) –

narzędzie do testowania zawartości stron

internetowych pod kątem dostępności,

• Bookmarklet – narzędzie służące do zmiany

właściwości stylu języka znaczników umożliwiając

sprawdzenie zgodności stron internetowych z kryterium

1.4.12 - odstępy w tekście,

• Nu Html Checker – walidator poprawności języka

znaczników (HTML) zgodnie z kryterium 4.1.1 –

poprawność kodu.

Kryteria dostępności WCAG 2.1 
W badaniu uczelni wyższych wzięto pod uwagę 16 kryteriów 

występujących w wytycznych WCAG 2.1, które odnoszą się do 

osób z niepełnosprawnością wzroku: niewidomych (No Vision), 

niedowidzących (Limited Vision) oraz głuchych (No Hearing). 

Niektóre uczelnie wyselekcjonowane do badania nie posiadały 

w strukturze swojej strony wszystkich elementów 

podlegających ocenie ze względu na powyższe kryteria. 

W związku z powyższym do ogólnej oceny wybranych uczelni 

pominięto te kryteria, których ocena była niemożliwa: 1.2.3 

Audiodeskrypcje lub alternatywa dla mediów (nagranie); 2.2.2 

Pauza, zatrzymanie, ukrycie; 3.3.1 Identyfikacja błędów.
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Kryterium Opis kryterium 

1.1.1 Zawartość nietekstowa 

Wszelkie treści nietekstowe przedstawiane użytkownikowi posiadają swoją 

tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję (z wyjątkami wskazanymi 

w wytycznych). 

1.2.3 Audiodeskrypcje lub alternatywa 

dla mediów (nagranie) 

Dostarcz opisy audio do wszystkich multimediów zawierających informacje 

w postaci grafiki, filmu, gdy dany plik jest przeznaczony dla publiczności lub/i musi 

być odczytany przez pracowników. 

1.3.1 Informacja i jej związki 

Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawione w prezentacji 

mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci 

tekstu.  

Każda strona powinna zawierać co najmniej jeden landmark. Jeśli jest ich więcej 

powinny mieć unikatową etykietę i występować w logicznej kolejności. 

1.3.2 Zrozumiała kolejność Upewnij się, że kolejność czytania jest logiczna. 

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku 
Zapewniony jest mechanizm przerwania lub wyłączenia dźwięku albo kontrolujący 

poziom głośności. 

1.4.3 Kontrast (minimalny) Zapewniony jest kontrast wynoszący przynajmniej 4.5:1. 
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Kryterium Opis kryterium 

1.4.12 Odstępy w tekście (2.1) 
Osoby słabowidzące powinny mieć możliwość zmiany odstępu między wierszami, 

akapitami, słowami i literami. 

2.1.1 Klawiatura 
Upewnij się że wszystkie ważne operację mogą być wykonane zarówno za 

pomocą klawiatury, jak i myszy. 

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie 
Użytkownik może wstrzymać, ukryć lub kontrolować częstotliwość informacji 

przesuwających się, migających, aktualizujących się. 

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków 
Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych 

na wielu stronach. 

2.4.2 Tytuł strony Strony posiadają tytuły, które przedstawiają ich cel lub opisują temat. 

2.4.3 Kolejność zaznaczenia 

Jeśli strona może być nawigowania sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa 

na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmują fokus we 

właściwej kolejności. 

2.4.4 Cel linku (z kontekstem) 
Cele linków wynikają z treści odnośników lub też z treści powiązanej 

z programistycznie określonym kontekstem. 

3.1.1 Język strony Język każdej strony może być odczytany przez program komputerowy. 
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Kryterium Opis kryterium 

3.3.1 Identyfikacja błędów 
Jeśli podczas wpisywania informacji automatycznie zostanie wykryty błąd, system 

wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu. 

4.1.1 Parsowanie 

W treści wprowadzonej za pomocą języka znaczników elementy posiadają pełne 

znaczniki początkowe i końcowe, elementy są poprawnie zagnieżdżone, nie ma 

zduplikowanych elementów, wszystkie ID są unikalne. 
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Sposób liczenia wyników 
Ekspert dokonując oceny poszczególnych kryteriów 

przyznawał: 

• 1 pkt (w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości

w zakresie danego kryterium),

• 0,5  pkt (w przypadku stwierdzenia drobnych uchybień

w zakresie dostępności),

• 0 pkt  (w przypadku licznych błędów lub całkowitego

niespełnienia ocenianego kryterium),

• adnotację – „Nie dotyczy” (w przypadku gdy dane

kryterium nie jest możliwe do oceny ze względu na

nieposiadanie w strukturze swojej strony określonej

funkcjonalności).

Wynikiem audytu jest suma uzyskanych punktów orz wynik 

procentowy wyliczony z puli wszystkich ocenianych kryteriów 

konkretnej jednostki akademickiej, dla której dokonano oceny 1, 

0,5 lub 0. W związku z powyższym każda uczelnia posiada 

własną indywidualną pulę kryteriów, które podlegały ocenie. 

Zadania testowe konsultantów 

dostępności 
Po przygotowaniu rankingu uczelni polskich, wybraliśmy trzy 

uczelnie  

z największą oraz trzy z najmniejszą liczbą błędów z zakresu 

sprawdzanej dostępności, które zostałyby ocenione przez 

naszych konsultantów. Ponieważ dwie uczelnie uzyskały 

wynik identyczny na poziomie 75%, zajmując tym samym 

drugie miejsce, włączyliśmy do etapu konsultacyjnego kolejną 

uczelnię z trzeciego miejsca. 

Zadania przygotowane dla konsultantów: 

1. Znajdź adres uczelni.

2. Zapoznaj się z najnowszą aktualnością.

Głównym celem było sprawdzenie, czy konsultanci są w stanie 

wykonać przygotowane zadania na wskazanych stronach 

uczelni oraz czy w trakcie napotkali jakieś trudności, które 

uniemożliwiły lub utrudniły im wykonanie zadań.
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Lista wyselekcjonowanych uczelni 

Uczelnie z najmniejszą liczbą błędów 

Pozycja Nazwa uczelni Wynik 

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 80,00% 

2 Politechnika Gdańska 75,00% 

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 75,00% 

3 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 71,43% 

Uczelnie z największą liczbą błędów 

Pozycja Nazwa uczelni Wynik 

48 Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu 26,67% 

49 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 25,00% 

50 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 20,00% 
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Dlaczego zdecydowaliśmy się na 16 kryteriów WCAG? 

Naszym zdaniem dostępność powinna być rozumiana inaczej. 

Powinniśmy o niej myśleć przed przystępowaniem do projektowania, 

a nie jak to ma zwykle miejsce, na jego końcu. Zastanawiając się nad 

metodologią zdecydowaliśmy się wyselekcjonować te kryteria, które 

nie wymagają obycia technicznego i których zmiany mogą być bardzo 

szybko wdrożone. 
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WNIOSKI Z BADANIA 
Podstawowe statystyki 

Dla wybranych 50 uczelni średni wynik z zakresu dostępności wynosi 41,74%. Najniższa wartość jaką zdobyła jedna z uczelni to 

20%, z kolei najwyższy osiągnięty wynik to wartość 80%. Ciekawym wydaje się fakt, że żadna z badanych uczelni niepublicznych nie 

posiadała deklaracji dostępności, z kolei wśród uczelni publicznych, aż 30 uczelni taką deklarację posiada. 

Publiczna
84%

Niepubliczna
16%

RODZAJ UCZELNI

Publiczna Niepubliczna

Posiada
60%

Brak
40%

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Posiada Brak
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Najrzadsze błędy z zakresu dostępności

2.4.2 Tytuł strony 

86% 
zadbało o to kryterium 

Uczelni zadbało, aby strony miały 

tytuły, które opisują ich cel lub 

przedstawiają ich temat. 

3.1.1 Język strony 

84% 
zadbało o to kryterium 

W tylu przypadkach domyślny język 

każdej strony internetowej może zostać 

poprawnie odczytany przez program 

komputerowy. 

1.4.12 Odstępy w tekście 

74% 
zadbało o to kryterium 

Oznacza to, że trzy uczelnie na cztery 

zapewniają możliwość zmiany odstępu 

między wierszami, akapitami, słowami 

i literami. 
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Najczęstsze błędy z zakresu dostępności

1.3.1 Informacja i jej związki 

4 
zadbały o to kryterium 

Zaledwie 4 uczelnie zapewniają, że 

informacje, struktura oraz relacje 

pomiędzy treściami przedstawionymi 

w prezentacji mogą być odczytane 

przez program komputerowy lub są 

dostępne w postaci tekstu. 

Rekomendacje 

Należy zadbać o strukturę nagłówków, 

landmarki oraz odpowiednie 

wykorzystanie list i poprawne opisanie 

etykiet. 

4.1.1 Parsowanie 

5 
zadbało o to kryterium 

Walidacja kodu HTML wskazała 5 

uczelni, które w treści wprowadzonej za 

pomocą języka znaczników posiadały 

nie więcej niż 10 błędów. Wśród nich 

zaledwie jedna uczelnia posiada kod 

wolny od błędów. 

Rekomendacje 

W celu sprawdzenia zgodności kodu 

HTML wystarczy, że skorzystasz z 

pomocy darmowych narzędzi do jego 

walidacji. Jednym z takich programów 

jest „Nu Html Checker” od W3C.

1.1.1 Zawartość nietekstowa 

22% 
zadbało o to kryterium 

Jedna uczelnia na pięć zapewnia 

treściom nietekstowym zamieszczonym 

na stronie głównej ich tekstową 

alternatywę zgodną z ich treścią. 

Rekomendacje 

Za każdym razem gdy planujesz 

wykorzystać grafikę lub materiał 

nietekstowy, przygotuj dla niego tekst 

alternatywny, który dokładnie opisze co 

się na nim znajduje.
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RANKING UCZELNI 

L.p. Uczelnia wyższa Adres WWW Punktacja Wynik 

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie https://www.zut.edu.pl/ 12 80,00% 

2 Politechnika Gdańska https://pg.edu.pl/ 10,5 75,00% 

3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://amu.edu.pl/ 12 75,00% 

4 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza https://w.prz.edu.pl/ 10 71,43% 

5 Uniwersytet Gdański https://ug.edu.pl/ 10,5 70,00% 

6 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie https://www.kozminski.edu.pl 11 68,75% 

7 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu https://upwr.edu.pl/ 10 66,67% 

8 Politechnika Poznańska https://www.put.poznan.pl/ 9,5 63,33% 
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L.p. Uczelnia wyższa Adres WWW Punktacja Wynik 

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/ 9,5 63,33% 

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/ 10 62,50% 

11 Uczelnia Łazarskiego https://www.lazarski.pl/ 9 60,00% 

12 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie https://uek.krakow.pl/ 8 57,14% 

13 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy https://www.ukw.edu.pl/ 8 57,14% 

14 Politechnika Białostocka https://pb.edu.pl/ 8 53,33% 

15 Politechnika Lubelska http://www.pollub.pl/ 8 53,33% 

16 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie https://www.umcs.pl/ 8 53,33% 

17 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu https://skylark.up.poznan.pl/ 8 53,33% 
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L.p. Uczelnia wyższa Adres WWW Punktacja Wynik 

18 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach https://www.ue.katowice.pl/ 8,5 53,13% 

19 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 

Krakowie 
https://www.agh.edu.pl/ 7 50,00% 

20 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki https://www.pk.edu.pl/ 7,5 50,00% 

21 
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w 

Warszawie 
https://www.pja.edu.pl/ 7,5 50,00% 

22 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie https://www.up.lublin.pl/ 7 50,00% 

23 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie http://www.uwm.edu.pl/ 7 50,00% 

24 Uniwersytet Warszawski https://www.uw.edu.pl/ 7,5 46,88% 

25 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu https://www.wsb.pl/ 7,5 46,88% 

26 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie 
https://www.up.krakow.pl/ 7 46,67% 
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L.p. Uczelnia wyższa Adres WWW Punktacja Wynik 

27 Uniwersytet Rzeszowski https://www.ur.edu.pl/ 7 46,67% 

28 Uniwersytet Zielonogórski https://www.uz.zgora.pl/ 7 46,67% 

29 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie https://www.sgh.waw.pl/ 6 46,15% 

30 Politechnika Wrocławska https://pwr.edu.pl/ 7 43,75% 

31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu https://ue.poznan.pl/ 6 42,86% 

32 Politechnika Opolska https://www.po.opole.pl/ 6 40,00% 

33 Uniwersytet Opolski https://www.uni.opole.pl/ 6 40,00% 

34 Uniwersytet w Białymstoku https://uwb.edu.pl/ 5 38,46% 

35 Uniwersytet Łódzki https://www.uni.lodz.pl/ 6 37,50% 
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L.p. Uczelnia wyższa Adres WWW Punktacja Wynik 

36 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w 

Warszawie 
https://www.swps.pl/ 5,5 34,38% 

37 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie https://vizja.pl/ 5 33,33% 

38 Politechnika Częstochowska https://www.pcz.pl/ 5 33,33% 

39 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie https://www.uj.edu.pl/ 5 33,33% 

40 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu https://www.ue.wroc.pl/ 4,5 32,14% 

41 Uniwersytet Szczeciński https://usz.edu.pl/ 4,5 32,14% 

42 Politechnika Warszawska https://www.pw.edu.pl/ 4 30,77% 

43 Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/ 4,5 30,00% 

44 Politechnika Łódzka https://www.p.lodz.pl/ 4,5 30,00% 
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L.p. Uczelnia wyższa Adres WWW Punktacja Wynik 

45 Uniwersytet Wrocławski https://uni.wroc.pl/ 4,5 30,00% 

46 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Warszawie 
https://www.wat.edu.pl/ 4,5 30,00% 

47 Politechnika Śląska https://www.polsl.pl/ 4 28,57% 

48 
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym 

Sączu 
https://www.wsb-nlu.edu.pl/ 4 26,67% 

49 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie https://urk.edu.pl/ 3,5 25,00% 

50 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie https://www.sggw.pl/ 3 20,00% 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS BADANYCH UCZELNI 
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Posiadamy nakładkę zapewniającą dostępność, więc jesteśmy 

dostępni. 

Wdrażanie rozwiązań zwiększających dostępność jest świetna, bo 

pokazuje świadomość w tym temacie, ale nie jest rozwiązaniem 

idealnym. My wyznajemy zasadę projektowania uniwersalnego, aby 

zapewniać dostępność bez konieczności wdrażania dodatkowych 

rozwiązań. Jedna strona dla wszystkich – ot tak, po prostu.
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Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom na pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę nieadekwatną do treści. Kontrast elementów 

takich jak np. „Logowanie do extranetu”, „Zostańmy 

w kontakcie” czy też „Studia na AEH” względem tła nie jest 

wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie posiadają 

możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania 

częstotliwości informacji przesuwających się, migających lub 

aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od błędów. 
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Akademia Finansów i Biznesu Vistula 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Brakuje skip linków, które 

umożliwiłyby użytkownikom na pominięcie powtarzających się 

elementów nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą 

klawiatury. Treści nietekstowe zamieszczone na stronie 

głównej nie posiadają swojej tekstowej alternatywy lub 

posiadają alternatywę niezgodną z ich treścią. Fokus w trakcie 

obsługi za pomocą klawiatury nie jest przenoszony na kolejne 

elementy w logicznej i przewidywalnej kolejności, która 

zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność treści strony. 

Elementy zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich 

wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania częstotliwości 

informacji przesuwających się, migających lub aktualizujących 

się. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Na stronie głównej nie 

występuje struktura nagłówków. Brakuje zaimplementowania 

skip linków, które umożliwiłyby użytkownikom na pominięcie 

powtarzających się elementów nawigacyjnych przy 

poruszaniu się za pomocą klawiatury. Materiały audiowizualne 

nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Kontrast 

elementów względem tła takich jak np. nazwy wydarzeń na 

takich jak „Webinarium: Przepis Hortona, czyli co właściwie 

można robić ...” czy też linki np. „Sklep Internetowy AGH”, nie 

jest wystarczający. W trakcie obsługi strony za pomocą 

klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. 
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Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna. 

Kontrast elementów względem tła takich jak np. tekst 

występujący na elementach zmiennych w czasie czy też cyfry 

w sekcji „Dekalog Koźmińskiego”, nie jest wystarczający. 

Elementy zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich 

wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania częstotliwości 

informacji przesuwających się, migających lub aktualizujących 

się. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Politechnika Białostocka 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Struktura nagłówków na 

stronie głównej jest niepoprawna – brak nagłówka pierwszego 

stopnia. Brakuje zaimplementowania skip linków, które 

umożliwiłyby użytkownikom pominięcie powtarzających się 

elementów nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą 

klawiatury. Materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji 

lub/i audiodeskrypcji. Elementy zmienne w czasie nie posiadają 

możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania 

częstotliwości informacji przesuwających się, migających lub 

aktualizujących się. Treść linków nie informuje użytkownika 

dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest 

wolny od błędów
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Politechnika Częstochowska 

Struktura nagłówków jest niepoprawna, brakuje również 

nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje zaimplementowania 

skip linków, które umożliwiłyby użytkownikom pominięcie 

powtarzających się elementów nawigacyjnych przy 

poruszaniu się za pomocą klawiatury. Na stronie głównej 

landmarki zostały niepoprawnie zaimplementowane - brakuje 

unikalnej struktury powtarzających się elementów. Treści 

nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie posiadają 

swojej tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę 

niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne nie posiadają 

transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Kontrast elementów 

względem tła takich jak nazwy etykiet np. „Pracownik”, 

„Absolwent” czy też nagłówki „Pracowniczy Plan Kapitałowy 

(PPK) dla pracowników Uczelni, nie jest wystarczający. Kod 

HTML nie jest wolny od błędów.
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Politechnika Gdańska 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna. Treści nietekstowe zamieszczone na stronie 

głównej nie posiadają swojej tekstowej alternatywy lub 

posiadają alternatywę niezgodną z ich treścią. Podczas zmiany 

parametrów fontu na stronie następuje utrata jej treści lub 

funkcjonalności. Treść linków nie informuje użytkownika dokąd 

go zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny 

od błędów. 
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Politechnika Gdańska 

Opinie konsultantw

Łukasz Stanik 
Konsultant Kinaole Solutions, Tyfloinformatyk 

Osoba niewidoma  

Oba zadania nie sprawiły problemu. 

Aktualności są widoczne od razu po 

wejściu na stronę, jednakże jeśli 

klikniemy na jakiś inny element na 

stronie, to potem nie da się odnaleźć 

linku z aktualnościami, trzeba najpierw 

kliknąć na link „ Strona główna”.

Łukasz Stasiak 

Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niedowidząca 

Plusem jest wykorzystanie menu 

rozwijanego oraz zastosowanie 

wyszukiwarki. Ogromnym minusem jest 

brak dostępności dla programu odczytu 

ekranu wszelkiego rodzaju treści 

tekstowych takich jak nagłówki i opisy 

artykułów na stronie głównej. Brakuje 

też opisów alternatywnych zwłaszcza 

przy tak dużej liczbie zdjęć.

Piotr Peciakowski 
Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niesłysząca 

Zadania nie sprawiły problemu. 

Sprawdziłem w zakładce „uczelnia” 

następnie „kontakt”. Udało się wykonać 

zadanie bez problemu. Jest w porządku 

i dość widoczne. Dobra organizacja 

strony, wraz z menu.
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Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna – 

brak nagłówka pierwszego stopnia. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną z 

ich treścią. Kontrast elementów względem tła takich jak nazwy 

etykiet wydziałów np. „Wydział Architektury”, Wydział 

Informatyki i Telekomunikacji”, nie jest wystarczający. Elementy 

zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, 

ukrycia lub kontrolowania częstotliwości informacji 

przesuwających się, migających lub aktualizujących się. 

W trakcie obsługi strony za pomocą klawiatury, wskaźnik 

fokusu nie jest stale widoczny. Fokus w trakcie obsługi za 

pomocą klawiatury nie jest przenoszony na kolejne elementy w 

logicznej i przewidywalnej kolejności, która zachowuje sens, 

znaczenie i funkcjonalność treści strony. Kod HTML nie jest 

wolny od błędów.
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Politechnika Lubelska 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne 

nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Elementy 

zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, 

ukrycia lub kontrolowania częstotliwości informacji 

przesuwających się, migających lub aktualizujących się. Kod 

HTML nie jest wolny od błędów.
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Politechnika Łódzka 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane – brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Brakuje zaimplementowania 

skip linków, które umożliwiłyby użytkownikom na pominięcie 

powtarzających się elementów nawigacyjnych przy 

poruszaniu się za pomocą klawiatury. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną 

z ich treścią. Elementy zmienne w czasie nie posiadają 

możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania 

częstotliwości informacji przesuwających się, migających lub 

aktualizujących się. Fokus w trakcie obsługi za pomocą 

klawiatury nie jest przenoszony na kolejne elementy w logicznej 

i przewidywalnej kolejności, która zachowuje sens, znaczenie 

i funkcjonalność treści strony. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Dyskoteka elementów zmiennych w czasie. 

Częstą praktyką, którą można spotkać na stronach internetowych są 

karuzele z dużymi zdjęciami, które co kilka lub kilkanaście sekund się 

zmieniają. Zapewnienie dostępności takiemu elementowi wcale nie 

jest trudne, ale w większości przypadków zapomina się 

o najważniejszym. Oprócz możliwości przewijania w tył i do przodu,

musimy zapewnić jeszcze możliwość zatrzymania tej karuzeli.
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Politechnika Opolska 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna. Brakuje zaimplementowania skip linków, 

które umożliwiłyby użytkownikom pominięcie powtarzających 

się elementów nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą 

klawiatury. Treści nietekstowe zamieszczone na stronie 

głównej nie posiadają swojej tekstowej alternatywy lub 

posiadają alternatywę niezgodną z ich treścią. Materiały 

audiowizualne nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. 

Kontrast elementów względem tła znajdujących się w stopce 

strony głównej, nie jest wystarczający. Elementy zmienne 

w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów. 
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Politechnika Poznańska 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje nagłówka pierwszego stopnia. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną 

z ich treścią. Kontrast elementów względem tła takich jak np. 

treści na grafikach w sekcji „Rekrutacja” takie jak „Automatyka 

i robotyka”, „ Elektrotechnika”, „Matematyka w technice”, nie 

jest wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie posiadają 

możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania 

częstotliwości informacji przesuwających się, migających lub 

aktualizujących się. Podczas zmiany parametrów fontu na 

stronie następuje utrata treści lub funkcjonalności. Treść linków 

nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję 

wykona. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Treść linków nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi 

lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny od błędów. 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje nagłówka pierwszego stopnia.
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Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Opinie konsultantów

Łukasz Stanik 
Konsultant Kinaole Solutions, Tyfloinformatyk 

Osoba niewidoma 

Na stronie nie znalazłem żadnego linku, 

odnośnika który powiedział by mi, że 

znalazłem aktualności. Nie mam nawet 

pewności czy na pewno wykonałem 

pomyślnie drugie zadanie. Gdybym nie 

poruszał się strzałkami po całej stronie 

i uważnie bym nie czytał nie znalazł 

bym tego.

Łukasz Stasiak 

Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niedowidząca 

Dobrym rozwiązaniem jest 

wykorzystanie menu rozwijanego dla 

słabo widzących wykorzystujących 

program odczytu ekranu. Utrudnieniem 

jest brak odczytu linków osadzonych w 

grafikach znajdujących się w menu 

bocznym strony głównej. Nie wszystkie 

zdjęcia w artykułach posiadają opisy 

alternatywne. Niektóre są dostępne 

dopiero po kliknięciu i powiększeniu 

zdjęcia. 

Piotr Peciakowski 
Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niesłysząca 

Na stronie jest dobra organizacja oraz 

strona jest przejrzysta. Czytelnie i ładnie 

widać datę aktualności. Zadania 

wykonałem bez problemu.
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Politechnika Śląska

Na stronie głównej brakuje landmarków, Nie występuje 

również struktura nagłówków. Brakuje zaimplementowania 

skip linków, które umożliwiłyby użytkownikom pominięcie 

powtarzających się elementów nawigacyjnych przy 

poruszaniu się za pomocą klawiatury. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną z 

ich treścią. Materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji 

lub/i audiodeskrypcji. Kontrast elementów względem tła takich 

jak kolor fontu na przyciskach np. „RSS”, „Pliki cookies”, nie jest 

wystarczający. Treść linków nie informuje użytkownika dokąd 

go zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny 

od błędów.
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Politechnika Warszawska 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna – 

brak nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Fokus w trakcie obsługi za 

pomocą klawiatury nie jest przenoszony na kolejne elementy 

w logicznej i przewidywalnej kolejności, która zachowuje sens, 

znaczenie i funkcjonalność treści strony. Język strony 

w atrybucie lang znacznika HTML nie jest prawidłowy. Kod 

HTML nie jest wolny od błędów.
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Politechnika Wrocławska 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Elementy zmienne 

w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. W trakcie obsługi strony za 

pomocą klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. 

Fokus w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest 

przenoszony na kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej 

kolejności, która zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność 

treści strony. Treść linków nie informuje użytkownika dokąd go 

zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Kontrast elementów względem tła takich jak np. „PATCHLAB-

DNART-2020” czy też nazwa miejscowości wybranej strony 

PJATK, nie jest wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie 

posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 

Na stronie głównej występuje tylko jeden landmark. Struktura 

nagłówków jest niepoprawna – brak nagłówka pierwszego 

stopnia. Brakuje zaimplementowania skip linków, które 

umożliwiłyby użytkownikom pominięcie powtarzających się 

elementów nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą 

klawiatury. Treści nietekstowe zamieszczone na stronie 

głównej nie posiadają swojej tekstowej alternatywy lub 

posiadają alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast 

elementów względem tła takich jak np. biały kolor fontu 

występujący na przyciskach, nie jest wystarczający. Elementy 

zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, 

ukrycia lub kontrolowania częstotliwości informacji 

przesuwających się, migających lub aktualizujących się. 

W trakcie obsługi strony za pomocą klawiatury, wskaźnik 

fokusu nie jest stale widoczny. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna – 

brak nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów 

względem tła takich jak np. „Czytaj więcej”, nie jest 

wystarczający. W trakcie obsługi strony za pomocą klawiatury, 

wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. Kod HTML nie jest 

wolny od błędów.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Opinie konsultantów

Łukasz Stanik 
Konsultant Kinaole Solutions, Tyfloinformatyk 

Osoba niewidoma 

O ile odnalezienie najnowszej 

aktualności nie stanowiło problemu, o 

tyle skopiowanie jej już tak. Mianowicie, 

kiedy strzałką najechałem na datę 

aktualności to kursor przesuwał mi się 

na początek strony, 

a przynajmniej tak to wygląda z 

perspektywy czytnika ekranu. 

Łukasz Stasiak 

Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niedowidząca 

Treści tekstowe, linki, menu, opisy 

alternatywne zdjęć są dostępne dla 

czytnika ekranu. Kolorowa, nie 

pogrubiona czcionka 

w menu oraz kolorowe nagłówki 

umieszczone na jaskrawym tle, mogą 

sprawiać trudność osobom słabo 

widzącym niekorzystającym z czytnika 

ekranu. 

Piotr Peciakowski 
Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niesłysząca 

Zadania wykonałem pomyślnie bez 

większych utrudnień.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje nagłówka pierwszego stopnia. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną 

z ich treścią. Kontrast elementów takich jak np. treść 

„Akredytacje”, „SGH w rankingach” nie jest wystarczający. 

Fokus w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest 

przenoszony na kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej 

kolejności, która zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność 

treści strony. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Czy wielojęzyczność strony jest ważna? 

Ludwig Wittgenstein powiedział, że „Granice mojego języka są 

granicami mojego świata”. W trakcie badania dostępności 

zauważyliśmy, że kilka uczelni posiada wielojęzyczne strony. Niestety 

przy tego typu rozwiązaniach konieczne jest zaznaczenie w strukturze 

kodu języka odpowiadającego danej wersji strony, aby program 

komputerowy odczytał ją w poprawny sposób. 
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Uczelnia Łazarskiego 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów 

względem tła takich jak np. etykiety nawigacji „O uczelni”, 

„Oferta” czy też tekst występujący pod poszczególnymi 

aktualnościami nie jest wystarczający. Elementy zmienne 

w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna, brakuje nagłówka pierwszego stopnia. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne 

nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Kontrast 

elementów względem tła takich jak np. kolor fontu na 

przyciskach, nie jest wystarczający. Podczas zmiany 

parametrów fontu na stronie następuje utrata jej treści lub 

funkcjonalności. Cel każdego łącza nie wynika z samej treści 

łącza lub z treści tekstu powiązanego z kontekstem łącza 

określonym w strukturze strony. Język strony w atrybucie lang 

znacznika html nie jest prawidłowy. Kod HTML nie jest wolny 

od błędów. 
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna – 

brak nagłówka pierwszego stopnia. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną 

z ich treścią. Kontrast elementów względem tła takich jak 

nazwy aktualności np. „Kolejny sukces studentów specjalności 

Zarządzanie kongresami i dużymi …” czy też czerwone 

elementy znajdujące się na kalendarzu oraz daty umieszczone 

pod kalendarzem np. „2021-03-11”, nie jest wystarczający. 

Fokus  

w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest przenoszony 

na kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej kolejności, 

która zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność treści strony. 

Kod HTML nie jest wolny od błędów. 
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Na stronie głównej 

landmarki zostały niepoprawnie zaimplementowane - brakuje 

unikalnej struktury powtarzających się elementów. Struktura 

nagłówków również jest niepoprawna, brakuje nagłówka 

pierwszego stopnia. W trakcie obsługi strony za pomocą 

klawiatury, wskaźnik fokusa nie jest stale widoczny. Fokus 

w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest przenoszony 

na kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej kolejności, 

która zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność treści strony. 

Podczas zmiany parametrów fontu na stronie następuje utrata 

jej treści lub funkcjonalności. Treść linków nie informuje 

użytkownika dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod 

HTML nie jest wolny od błędów. 
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Fokus w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest 

przenoszony na kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej 

kolejności, która zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność 

treści strony. Na stronie głównej landmarki zostały 

niepoprawnie zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna – brak nagłówka pierwszego stopnia. 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

W trakcie obsługi strony za pomocą klawiatury, wskaźnik 

fokusu nie jest stale widoczny. Elementy zmienne w czasie nie 

posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Uniwersytet Gdański 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane – brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna. Treści nietekstowe zamieszczone na stronie 

głównej nie posiadają swojej tekstowej alternatywy lub 

posiadają alternatywę niezgodną z ich treścią. Elementy 

zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, 

ukrycia lub kontrolowania częstotliwości informacji 

przesuwających się, migających lub aktualizujących się. Fokus 

w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest przenoszony 

na kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej kolejności, 

która zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność treści strony. 

Treść linków nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi 

lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Treść linków nie informuje 

użytkownika dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod 

HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Opinie konsultantów

Łukasz Stanik 
Konsultant Kinaole Solutions, Tyfloinformatyk, 

Osoba niewidoma 

Oba zadania udało mi się wykonać,  ale 

nie dam głowy, że jest to najnowsza 

aktualność, jednak tak mi się 

wydawało. 

Łukasz Stasiak 

Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niedowidząca 

Bardzo dobrym sposobem jest 

zastosowanie narzędzi, które 

pozwalają na powiększenie tekstu 

i zmianę kontrastu strony. Plusem 

również jest rozwijane menu 

i wewnętrzna przeglądarka. Zdjęcia 

zamieszczone zwłaszcza na stronie 

głównej nie posiadają opisów 

alternatywnych.

Piotr Peciakowski 
Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niesłysząca 

Oba zadania udało się wykonać bez 

problemu. Na stronie w zakładkach nie 

ma „Kontakt”, więc domyśliłem się, że 

adres znajduje się na samym dole.



Raport dostępności uczelni w Polsce 

65 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Elementy zmienne 

w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. Na stronie głównej 

landmarki zostały niepoprawnie zaimplementowane - brakuje 

unikalnej struktury powtarzających się elementów. Struktura 

nagłówków również jest niepoprawna. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

W trakcie obsługi strony za pomocą klawiatury, wskaźnik 

fokusu nie jest stale widoczny. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna, brakuje nagłówka pierwszego stopnia. 

Materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji lub/i 

audiodeskrypcji. Kontrast elementów względem tła takich jak 

np. tekst występujących na zdjęciach czy też nazwy kategorii 

występujących w sekcji z aktualnościami, nie jest 

wystarczający. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet Łódzki 

Elementy zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich 

wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania częstotliwości 

informacji przesuwających się, migających lub aktualizujących 

się. Kod HTML nie jest wolny od błędów. Na stronie głównej 

landmarki zostały niepoprawnie zaimplementowane - brakuje 

unikalnej struktury powtarzających się elementów. Struktura 

nagłówków również jest niepoprawna, brakuje nagłówka 

pierwszego stopnia. Brakuje zaimplementowania skip linków, 

które umożliwiłyby użytkownikom na pominięcie 

powtarzających się elementów nawigacyjnych przy 

poruszaniu się za pomocą klawiatury. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną z 

ich treścią. Materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji 

lub/i audiodeskrypcji. 
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Pozwól sprawnie przejść do treści. 

Podczas pracy nad raportem zauważyliśmy, że tylko 21 uczelni daje 

możliwość pominięcia sekcji nagłówkowej osobom korzystającym 

z czytnika ekranu. Pokazuje to, że dostępność nie dotyczy tylko 

warstwy wizualnej. Dlaczego to jest takie istotne? Prywatnie nie 

chcielibyśmy słuchać spisu treści za każdym razem, gdy tylko 

w audiobooku lektor przechodzi na następną stronę.
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Struktura nagłówków jest niepoprawna – brak nagłówka 

pierwszego stopnia. Brakuje zaimplementowania skip linków, 

które umożliwiłyby użytkownikom pominięcie powtarzających 

się elementów nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą 

klawiatury. Treści nietekstowe zamieszczone na stronie 

głównej nie posiadają swojej tekstowej alternatywy lub 

posiadają alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast 

elementów względem tła takich jak np. części nagłówków 

występujących w aktualnościach czy też poszczególnych pól 

kalendarza, nie jest wystarczający. Elementy zmienne w czasie 

nie posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się.  Kod HTML nie jest wolny 

od błędów.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Slider zamieszczony na 

stronie głównej nie jest dostępny za pomocą klawiatury ani nie 

posiada fokusa. Nie ma możliwości, odczytania treści 

wiadomości ani przejścia do poszczególnych wiadomości za 

pomocą samej klawiatury.  Elementy zmienne w czasie nie 

posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów. 
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Uniwersytet Opolski 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne 

nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Elementy 

zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, 

ukrycia lub kontrolowania częstotliwości informacji 

przesuwających się, migających lub aktualizujących się. 

W trakcie obsługi strony za pomocą klawiatury, wskaźnik 

fokusu nie jest stale widoczny. Treść linków nie informuje 

użytkownika dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod 

HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów 

względem tła takich jak nazwy przycisków np. „Czytaj więcej”, 

„Na skróty”, „Aktualności”, nie jest wystarczający. Elementy 

zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, 

ukrycia lub kontrolowania częstotliwości informacji 

przesuwających się, migających lub aktualizujących się. Fokus 

w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest przenoszony 

na kolejne elementy w logicznej  i przewidywalnej kolejności, 

która zachowuje sens, znaczenie  i funkcjonalność treści strony. 

Kod HTML nie jest wolny od błędów. 
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna. 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów takich 

jak np. „Aktualności”, „Relacje”, nie jest wystarczający. 

Elementy zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich 

wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania częstotliwości 

informacji przesuwających się, migających lub aktualizujących 

się. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Kontrast elementów względem tła takich jak np. „Czytaj więcej” 

w aktualnościach czy też elementów kalendarza, nie jest 

wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie posiadają 

możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania 

częstotliwości informacji przesuwających się, migających lub 

aktualizujących się. Struktura nagłówków na stronie głównej 

jest niepoprawna – brak nagłówka pierwszego stopnia. Treści 

nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie posiadają 

swojej tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę 

niezgodną z ich treścią. W trakcie obsługi strony za pomocą 

klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. Treść 

linków nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi lub 

jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Treści nietekstowe 

zamieszczone na stronie głównej nie posiadają swojej 

tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę niezgodną 

z ich treścią. Materiały audiowizualne nie posiadają 

transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. W trakcie obsługi strony za 

pomocą klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. 

Fokus w trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest 

przenoszony na kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej 

kolejności, która zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność 

treści strony. Treść linków nie informuje użytkownika dokąd go 

zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów 

względem tła takich jak elementy kalendarza oznaczone 

kolorem niebieskim czy też nazwy sekcji w nawigacji 

okruszkowej, nie jest wystarczający. Na stronie głównej 

landmarki zostały niepoprawnie zaimplementowane - brakuje 

unikalnej struktury powtarzających się elementów. Struktura 

nagłówków również jest niepoprawna. Elementy zmienne 

w czasie nie posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. W trakcie obsługi strony za 

pomocą klawiatury, wskaźnik fokusa nie jest stale widoczny. 

Kod HTML nie jest wolny od błędów. 
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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Opinie konsultantów

Łukasz Stanik 
Konsultant Kinaole Solutions, Tyfloinformatyk, 

Osoba niewidoma 

Strona jest koszmarna. Adres udało mi 

się znaleźć, a udało się tylko dlatego, 

ponieważ strzałkami przemieszczałem 

się po całej stronie odczytując jej treść. 

Niektóre linki nie reagują na próbę 

kliknięcia ich. Nie jestem wstanie 

znaleźć żadnej najnowszej aktualności, 

czy to poruszając się strzałkami czy 

korzystając ze skrótów klawiszowych. 

Łukasz Stasiak 

Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niedowidząca 

Plusem jest nierozległe, rozwijane menu 

oraz zastosowanie wyszukiwarki na 

niektórych podstronach. Treści 

tekstowe, linki, menu oraz opisy 

alternatywne zdjęć są dostępne dla 

czytnika ekranu. Zastosowane grafiki 

są czytelne i mają zachowany kontrast. 

Warto dodać, że przez niskie 

pozycjonowanie strony, link nie 

wyświetla się jako pierwszy. 

Piotr Peciakowski 
Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niesłysząca 

Nie miałem trudności w realizacji 

zadań. Aktualności i Informacje na 

stronie są dość widoczne.
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Uniwersytet Rzeszowski 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna. 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. W trakcie obsługi strony 

za pomocą klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. 

Elementy zmienne w czasie nie posiadają możliwości ich 

wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania częstotliwości 

informacji przesuwających się, migających lub aktualizujących 

się. Kod HTML nie jest wolny od błędów. 
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Uniwersytet Szczeciński 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna – brak nagłówka pierwszego stopnia. 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. W trakcie obsługi strony 

za pomocą klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. 

Treść linków nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi 

lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Trudny aspekt identyfikacji wizualnej w świetle WCAG. 

Niekiedy zdarza się tak, że identyfikacja wizualna nie jest zgodna 

z wymaganiami dotyczącymi kontrastu. Naszym zdaniem warto 

zastanowić się nad małym powiewem świeżości w komunikacji 

i wizerunku. Możemy zauważyć obecny trend gdzie duże marki takie 

jak np. Peugeot czy Renault całkowicie odmieniają swoją identyfikację 

wizualną, dodając swojej historii trochę młodości. 
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Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków również 

jest niepoprawna – brak nagłówka pierwszego stopnia. 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne 

nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Treść linków 

nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję 

wykona. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet w Białymstoku 

Kontrast elementów względem tła takich jak np. „Szukaj” 

w oknie wyszukiwania czy też „Szczepienia przeciwko COVID-

19” oraz nazwa kategorii „Nauka/ Konferencje”, „Galeria”, nie 

jest wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie posiadają 

możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania 

częstotliwości informacji przesuwających się, migających lub 

aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od błędów. 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. 
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów takich 

jak np. tekst na niebieskim oraz szarym tle nie jest 

wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie posiadają 

możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub kontrolowania 

częstotliwości informacji przesuwających się, migających lub 

aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet Warszawski 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków jest 

niepoprawna, brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne 

nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Kontrast 

elementów względem tła takich jak np. „Szukana fraza” 

w oknie wyszukiwarki czy też biały kolor fontu, nie jest 

wystarczający. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Uniwersytet Wrocławski 

Treść linków nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi 

lub jaką akcję wykona. Język strony w atrybucie lang znacznika 

HTML nie jest prawidłowy. W trakcie obsługi strony za pomocą 

klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. Fokus w 

trakcie obsługi za pomocą klawiatury nie jest przenoszony na 

kolejne elementy w logicznej i przewidywalnej kolejności, która 

zachowuje sens, znaczenie i funkcjonalność treści strony. Na 

stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków jest 

niepoprawna – brak nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

skip linków, które umożliwiłyby użytkownikom pominięcie 

powtarzających się elementów nawigacyjnych przy 

poruszaniu się za pomocą klawiatury. Kod HTML nie jest wolny 

od błędów.
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Uniwersytet Zielonogórski 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. Brakuje 

zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów 

względem tła takich jak np. tekstu występującego na zdjęciach 

na sliderze czy też strzałek służących do nawigowania na 

sliderze, nie jest wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie 

posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. Kod HTML nie jest wolny od 

błędów.
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Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

W trakcie obsługi strony za pomocą klawiatury, wskaźnik 

fokusu nie jest stale widoczny. Fokus w trakcie obsługi za 

pomocą klawiatury nie jest przenoszony na kolejne elementy 

w logicznej i przewidywalnej kolejności, która zachowuje sens, 

znaczenie i funkcjonalność treści strony. Kod HTML nie jest 

wolny od błędów. Struktura nagłówków na stronie głównej jest 

niepoprawna, brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. 

Brakuje zaimplementowania skip linków, które umożliwiłyby 

użytkownikom pominięcie powtarzających się elementów 

nawigacyjnych przy poruszaniu się za pomocą klawiatury. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Kontrast elementów takich 

jak np. listy czy też szare treści na białym tle na stronie głównej 

nie jest wystarczający. 
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Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

Na stronie głównej landmarki zostały niepoprawnie 

zaimplementowane - brakuje unikalnej struktury 

powtarzających się elementów. Struktura nagłówków jest 

niepoprawna, brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. 

Treści nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie 

posiadają swojej tekstowej alternatywy lub posiadają 

alternatywę niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne 

nie posiadają transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Kontrast 

elementów względem tła takich jak tekst występujący na 

sliderze np. „Praktyków”, „Wirtualne lekcje dla maturzystów”, 

nie jest wystarczający. Elementy zmienne w czasie nie 

posiadają możliwości ich wstrzymania, ukrycia lub 

kontrolowania częstotliwości informacji przesuwających się, 

migających lub aktualizujących się. W trakcie obsługi strony za 

pomocą klawiatury, wskaźnik fokusu nie jest stale widoczny. 

Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu 

Struktura nagłówków na stronie głównej jest niepoprawna, 

brakuje również nagłówka pierwszego stopnia. Treści 

nietekstowe zamieszczone na stronie głównej nie posiadają 

swojej tekstowej alternatywy lub posiadają alternatywę 

niezgodną z ich treścią. Materiały audiowizualne nie posiadają 

transkrypcji lub/i audiodeskrypcji. Kontrast elementów 

względem tła takich jak np. nazwy powiązane z linkami 

znajdujące się w sekcji „O nas” takie jak „Informatyka”, 

„Zarzadzanie”, „Psychologia”, nie jest wystarczający. Treść 

linków nie informuje użytkownika dokąd go zaprowadzi lub 

jaką akcję wykona. Język strony w atrybucie lang znacznika 

HTML nie jest prawidłowy. Kod HTML nie jest wolny od błędów. 
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Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu 

Opinie konsultantw

Łukasz Stanik 
Konsultant Kinaole Solutions, Tyfloinformatyk, 

Osoba niewidoma 

Zadanie przebiegło w miarę dobrze, 

ponieważ samo kliknięcie w link 

aktualności otworzy najnowszą 

aktualność. Żeby zrozumiale poruszać 

się po aktualnościach, najlepiej kliknąć 

link „Zobacz wszystkie”, który znajduje 

się pod linkiem aktualności. 

Łukasz Stasiak 

Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niedowidząca 

Dobrym rozwiązaniem jest 

wykorzystanie menu rozwijanego. 

Odnośniki do serwisów 

społecznościowych umieszczone po 

prawej stronie nie są dostępne dla osób 

korzystających z programów odczytu 

ekranu nawigując za pomocą 

klawiatury. Zdecydowaną większość 

strony głównej zajmuje grafika nie 

posiadająca opisu alternatywnego.

Piotr Peciakowski 
Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niesłysząca 

Udało się wykonać zadania bez 

problemu. Najpierw sprawdziłem adres 

uczelni  

w zakładce „Kontakt”. Okazało się, że 

nie ma tam nic na ten temat, więc 

znalazłem adres uczelni na samym dole 

strony. Aktualności są bardzo ładne i 

dość widoczne. 
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Kontrast elementów względem tła takich jak np. logo 

„Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” czy też tekst „ZUT 2.0. 

Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nie jest 

wystarczający. Treść linków nie informuje użytkownika dokąd 

go zaprowadzi lub jaką akcję wykona. Kod HTML nie jest wolny 

od błędów.
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Opinie konsultantów

Łukasz Stanik 
Konsultant Kinaole Solutions, Tyfloinformatyk, 

Osoba niewidoma 

Nie byłem w stanie znaleźć aktualności 

poprzez poruszanie się po stronie ani 

poprzez wyszukiwarkę. Niektóre linki 

nie reagują nawet po tym jak się na nie 

kliknie. 

Łukasz Stasiak 

Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niedowidząca 

Zadania wykonałem bez problemu. 

Treści tekstowe, linki, menu oraz opisy 

alternatywne zdjęć są dostępne dla 

czytnika ekranu. Grafika jest czytelna 

i został zachowany kontrast między 

elementami. 

Piotr Peciakowski 
Konsultant Kinaole Solutions, 

Osoba niesłysząca 

Żeby odnaleźć adres trzeba sprawdzić 

w zakładce „Kontakt”, więc udało się 

szybko znaleźć. Jednak sam „Kontakt” 

jest za mało widoczny - za małe litery i 

mniej widać. Według mnie lepiej byłoby 

dodać zakładkę  o nazwie „Aktualność”. 

Byłoby ładniej  i widoczniej. 

Powiększyłbym czcionkę, bo trochę jest 

za mała, przez co słabo widać  i trudniej 

odnaleźć. 
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Cyfrowa rzeczywistość papierologii. 

Dbając o dostępność cyfrową często zapominamy o zapewnieniu 

dostępności dokumentów, które na stronie publicznie udostępniamy. 

Bardzo często różnego rodzaju formularze są kluczowe dla realizacji 

konkretnych działań. W Kinaole pomagamy zapewnić dostępność 

dokumentów takich jak PDF, Word czy Excel. Odezwij się do nas, a my 

na pewno Ci pomożemy. 

Piotr Źrołka 

UX Strategist & Accessibility Expert 

CEO Kinaole Solutions 
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Czy jesteś dostępny? – Podstawowe kryteria WCAG 
Poniżej znajdziesz listę wybranych kryteriów WCAG 2.1. Wydrukuj i zaznacz, które kryteria spełnia Twoja strona internetowa, a które 

elementy można jeszcze usprawnić. 

 1.1.1 Zawartość nietekstowa 


1.2.3 Audiodeskrypcje lub alternatywa dla 

mediów (nagranie) 

 1.3.1 Informacja i jej związki 

 1.3.2 Zrozumiała kolejność 

 1.4.3 Kontrast (minimalny) 

 1.4.12 Odstępy w tekście (2.1) 

 2.1.1 Klawiatura 

 2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie 

 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków 

 2.4.2 Tytuł strony 

 2.4.3 Kolejność zaznaczenia 

 2.4.4 Cel linku (z kontekstem) 

 2.4.7 Widoczny fokus 

 3.1.1 Język strony 

 3.3.1 Identyfikacja błędów 

 4.1.1 Parsowanie 
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O Autorach 
Raport wykonała agencja UXowa Kinaole Solutions pod 

dowództwem Piotra Źrołki.  

W Kinaole na co dzień spotykamy się z pojęciem dostępności 

podczas tworzenia produktów cyfrowych, w których kładziemy 

nacisk na wdrażanie dostępnych rozwiązań w duchu 

projektowania uniwersalnego dla szerokiego grona odbiorców, 

w tym również osób wykluczonych cyfrowo.  

Kto za tym stoi 

Piotr Źrołka 

Accessibility Expert & UX Strategist 

CEO Kinaole Solutions 

Projektant i doradca, od ponad 11-lat pomaga mniejszym 

i większym firmom w projektowaniu usług. Ekspert w dziedzinie 

dostępności. Ukończył kurs DHS Trusted Tester organizowany 

przez Homeland Security Office of Accessible Systems & 

Technology. Specjalizuje się w service design, UCD. 

Wykorzystuje wiedzę z zakresu użyteczności i analizy 

biznesowej w pracy z klientami. Doświadczony w obszarach 

bankowości, finansów i medycznym. 

Mateusz Falkiewicz 

UX Researcher 

Emilia Olejniczak 

UX Designer 

Katarzyna Bobak 

UX Designer 



96 

Raport dostępności uczelni w Polsce 

Nasza działalność 

Studio UX zlokalizowane w „Mieście stu mostów”, 

czyli we Wrocławiu. Tworzą ją projektanci z pasją 

do użytecznych produktów cyfrowych.  

Łączymy Twoje cele biznesowe ze strategią 

i funkcjonalnością produktu, ściśle współpracując 

z zespołem deweloperskim. 

Strona: https://www.kinaole.co/

Organizujemy cykl szkoleń dla początkujących UX 

designerów, a także dla tych bardziej 

zaawansowanych. 

Strona: https://uxszkolenia.pl/

Platforma badawcza łącząca firmy i respondentów. 

Udoskonalaj swoje produkty i usługi w oparciu 

o głos realnych użytkowników.

Strona: https://researchbox.pl/

https://www.kinaole.co/
https://uxszkolenia.pl/
https://researchbox.pl/
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Zleć nam raport dostępności 
Napisz do nas, jeżeli chciałbyś, aby Twój serwis był dostępny. 

Strona: www.kinaole.co

E-mail: dostepnosc@kinaole.co

AUTORZY

Piotr Źrołka  

Mateusz Falkiewicz 

Emilia Olejniczak 

Katarzyna Bobak 

KONSULTANCI

Łukasz Stanik 

Łukasz Stasiak 

Piotr Peciakowski 

Chcesz zacytować nasz raport? Nic trudnego! Wystarczy, że skopiujesz poniższą treść.  

Źrołka, P., Falkiewicz, M., Olejniczak, E., Bobak, K. (2021). Raport dostępności uczelni wyższych w Polsce 
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