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lokalnych urzędów i podmiotów publicznych   
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Badanie zostało zrealizowane w 2022 r. przez zespół Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób 

Niepełnosprawnych w składzie: 

• Sebastian Grochowski, 

• Radosław Juszczyk, 

• Piotr Miś, 

przy wsparciu Tomasza Przybysza-Przybyszewskiego z Polskiego Forum Osób z 

Niepełnosprawnościami (mentora w ramach projektu), a także ekspertów: Ilony Radziwon-

Kamińskiej (ekspertka ds. prawnych) i Krzysztofa Kotyniewicza (ekspert ds. dostępności). 

Działanie odbyło się w ramach projektu „Strażnicy dostępności”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Polski Związek Głuchych 

w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami. 

** 

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1993 roku. Jest związkiem 

stowarzyszeń zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach. Od 2005 roku jest również organizacją pożytku publicznego. 

W skład Sejmiku mogą wchodzić organizacje pozarządowe o osobowości prawnej, statutowo 

zajmujące się problematyką osób z niepełnosprawnościami. 

Sejmik jest organizacją: 

• autonomiczną, niezależną od organów administracji państwowej, organów 

samorządowych oraz organizacji politycznych, 

• apolityczną i neutralną światopoglądowo, 

• dobrowolną i otwartą dla wszystkich stowarzyszeń i fundacji działających na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego, zajmujących się problematyką osób z 

niepełnosprawnościami. 

Udział w Sejmiku pozostawia członkom pełną autonomię działania i stowarzyszania się z 

innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami.  
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Wprowadzenie 

Opis problemu 

Mimo obowiązywania od lat przepisów dotyczących konieczności dostosowywania stron 

internetowych przez podmioty publiczne, codzienna praktyka w tym obszarze wygląda 

bardzo różnie. Dotyczy to w dużym stopniu stron prowadzonych przez organy samorządu. 

Dlatego uczestnicy projektu zaplanowali monitoring dostępności stron internetowych 

lokalnych urzędów oraz jednostek prowadzonych przez samorządy, ponieważ brak 

dostępności tych stron jest najbardziej dotkliwy dla mieszkańców Olsztyna i województwa (a 

także licznie przybywających do regionu turystów), a istnieje podejrzenie, że – ze względów 

finansowych lub innych – mogą nie być dostępne. 

W ramach monitoringu zaplanowano zbadanie na wskazanych poniżej stronach możliwości 

skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z konkretnych usług i funkcjonalności, z 

których są w stanie skorzystać osoby pełnosprawne, przy czym szczególnie ważnym 

elementem jest możliwość kontaktu z daną instytucją. Tego rodzaju testem zaplanowano 

objęcie wybranych elementów na następujących stronach: 

• https://olsztyn.eu/ – serwis Urzędu Miasta Olsztyna 

• https://visit.olsztyn.eu/ – portal turystyczny Miasta Olsztyna 

• https://olsztynek.pl/ – portal informacyjny Olsztynka 

• https://mzon.olsztyn.eu/ – Strona Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i 

Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie 

• https://wupolsztyn.praca.gov.pl/ – strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 

• https://www.wbp.olsztyn.pl/ – strona Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 

• https://olsztyn.so.gov.pl/ – strona Sądu Okręgowego w Olsztynie 

• https://teatr.olsztyn.pl/ – strona Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 

• https://www.mok.olsztyn.pl/ – strona Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie 

• http://www.uwm.edu.pl/ – strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

• https://plywalnia.uwm.edu.pl/ – strona Pływalni Uniwersyteckiej w Olsztynie 

• https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi – Platforma Usług Elektronicznych ZUS (po 

zalogowaniu) 

 

https://olsztyn.eu/
https://visit.olsztyn.eu/
https://olsztynek.pl/
https://mzon.olsztyn.eu/
https://wupolsztyn.praca.gov.pl/
https://www.wbp.olsztyn.pl/
https://olsztyn.so.gov.pl/
https://teatr.olsztyn.pl/
https://www.mok.olsztyn.pl/
http://www.uwm.edu.pl/
https://plywalnia.uwm.edu.pl/
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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Opis stanu prawnego 

Eksperci projektu nie mają wątpliwości, że wskazane wyżej podmioty są zobowiązane do 

stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami – zgodnie z jej art. 3. Z kolei w art. 6 ustawa podkreśla, że w 

zakresie dostępności cyfrowej minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują wymagania określone w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Wytyczne dla dostępności treści internetowych (zgodnie ze 

standardem WCAG 2.1), stosowane dla stron i aplikacji w zakresie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, zawiera załącznik nr 1 do ustawy o dostępności cyfrowej. 

Szczególnie istotna jest kwestia kontaktu z daną instytucją. Jak podkreśliła Ilona Radziwon-

Kamińska, ekspertka ds. prawnych w projekcie, „Na formy kontaktu z podmiotem/urzędem 

można spojrzeć szerzej − także w oparciu o zapewnienie minimalnych wymogów dostępności 

informacyjno-komunikacyjnej, o której mowa  w art. 6 pkt 3 ustawy o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. 

a) obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których 

mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie 

zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

b) instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 

opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, 

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 

maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 

łatwym do czytania, 

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 

podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku”. 

 

Opis stanu faktycznego 

Niestety, przepisy sobie, rzeczywistość sobie. Z zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 

października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji 

organów sektora publicznego, wynika, że od 23 września 2020 r. każda strona internetowa 
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podmiotu publicznego musi być dostępna cyfrowo, czyli przyjazna osobom z 

niepełnosprawnościami, natomiast od 23 czerwca 2021 r. ten sam obowiązek dotyczy 

również aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Choć w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba stron internetowych podmiotów 

publicznych, które można uznać za przynajmniej częściowo dostępne, do ideału wciąż daleka 

droga. 

W rządowym raporcie „Dostępność cyfrowa podmiotów publicznych. Wyniki monitoringu 

stron internetowych i aplikacji mobilnych za lata 2020-2021”, w ramach którego przebadano 

962 strony internetowe i 15 aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, stwierdzono, że: 

„żadna z monitorowanych stron internetowych i żadna z aplikacji mobilnych nie była w pełni 

zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej”. 

Potwierdza to niestety coroczne ustalenia ekspertów Fundacji Widzialni. W najnowszym 

„Raporcie Dostępności 2021. Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz 

dokumentów cyfrowych” czytamy: „Raport poziomu dostępności serwisów administracji 

publicznej, w roku 2021 wyniósł 36%. W stosunku do zeszłego roku, prezentowany wynik jest 

niższy. Nie oznacza to jednak spadku literalnie. Należy bowiem zauważyć, że w poprzednich 

latach analizowano ponad 20 stron ministerstw, które zostały włączone do portalu gov.pl, co 

miało znaczący wpływ na poprawę poziomu ich dostępności. Wówczas wszystkie otrzymały 

oceny pozytywne. W tegorocznej edycji wytypowanych zostało 50 stron internetowych, w 

których nie znalazły się strony ministerstw z portalu gov.pl, ale pojawiły się zupełnie nowe 

zasugerowane Fundacji przez użytkowników Internetu. Szacujemy, że poziom dostępności 

polskich serwisów administracji publicznej może plasować się na poziomie ok. 45-50%”. 
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Opis badania 

Założenia badania 

Ponieważ, zgodnie z przywołanym wyżej rządowym raportem, „żadna z monitorowanych 

stron internetowych i żadna z aplikacji mobilnych nie była w pełni zgodna z ustawą o 

dostępności cyfrowej”, uczestnicy projektu zdecydowali nie skupiać się na dostępności 

całych stron internetowych lokalnych podmiotów publicznych. Zamiast tego uznano, że 

najkorzystniejsze będzie sprawdzenie dostępności funkcjonalności, z punktu widzenia 

użytkownika z niepełnosprawnością, podstawowych. 

Założono poddanie audytowi dostępności konkretnych, kluczowych miejsc i narzędzi na 

stronach, do których bez problemu dostęp mają osoby pełnosprawne (np. kontakt z 

podmiotem, dotarcie do skrzynki ePUAP, wyszukiwarka, kupno biletu itd.). Uczestnicy 

projektu wskazali więc na każdej stronie po trzy funkcjonalności, bez których dana strona 

internetowa traci swoją użyteczność – zależnie od rodzaju podmiotu publicznego. 

Następnie uczestnicy projektu zdecydowali się skorzystać z profesjonalnego doradztwa 

dostępnościowego, by dokładnie zbadać faktyczną zgodność wybranych elementów stron z 

ustawą. Doradztwa udzieliła Utilitia sp. z o.o., wyłoniona w ramach zapytania ofertowego 

firma o ogromnym doświadczeniu w dziedzinie dostępności cyfrowej (współtworząca m.in. 

wspomniany wyżej rządowy raport). W oparciu o doświadczenia własne uczestników 

projektu, a także ich wiedzę z zakresu dostępności stron, tego rodzaju kontrolą objęto: 

1. w serwisie Urzędu Miasta Olsztyna (https://olsztyn.eu/): 

a. funkcjonalność wyszukiwarki, 

b. łatwość dotarcia do adresu skrzynki ePUAP, 

c. dostęp do oraz dostępność uchwał Rady Miasta Olsztyna, 

2. na portalu turystycznym Miasta Olsztyna (https://visit.olsztyn.eu/): 

a. obecność zbiorczej informacji o dostępności atrakcji turystycznych dla osób z 

niepełnosprawnościami, 

b. kalendarz, 

c. informacje o dostępności poszczególnych obiektów/atrakcji, 

3. na portalu informacyjnym Olsztynka (https://olsztynek.pl/): 

a. wyszukiwarkę, 

b. łatwość dotarcia do adresu skrzynki ePUAP, 

c. dostęp do oraz dostępność uchwał Rady Miejskiej, 

4. na stronie Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych w Olsztynie (https://mzon.olsztyn.eu/): 

https://olsztyn.eu/
https://visit.olsztyn.eu/
https://olsztynek.pl/
https://mzon.olsztyn.eu/
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a. możliwość odnalezienia informacji nt. aktualnie realizowanych projektów, 

programów lub dofinansowań, 

b. możliwość znalezienia informacji dot. dokumentów potrzebnych do złożenia 

wniosku o komisję orzeczniczą, 

c. kontakt, 

5. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 

(https://wupolsztyn.praca.gov.pl/): 

a. możliwość znalezienia oferty pracy i dostępność tej oferty, 

b. dostępność modułu rejestracji (stworzenie konta na tej stronie), 

c. możliwość znalezienia informacji, jaką kwotę można otrzymać na założenie 

działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością, 

6. na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 

(https://www.wbp.olsztyn.pl/): 

a. funkcjonalność wyszukiwarki, 

b. katalog online, 

c. kalendarz wydarzeń, 

7. na stronie Sądu Okręgowego w Olsztynie (https://olsztyn.so.gov.pl/): 

a. funkcjonalność wyszukiwarki, 

b. łatwość dotarcia do adresu skrzynki ePUAP, 

c. możliwość odnalezienia wniosku o odwołanie od decyzji komisji orzekającej 

ZUS, 

8. na stronie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (https://teatr.olsztyn.pl/): 

a. repertuar, 

b. kupno biletu, 

c. dostępność informacji o ulgach dla osób z niepełnosprawnościami, 

9. na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie (https://www.mok.olsztyn.pl/): 

a. wydarzenia, 

b. kupno biletu, 

c. dostępność informacji o ulgach dla osób z niepełnosprawnościami, 

10. na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

(http://www.uwm.edu.pl/): 

a. podstronę Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, 

b. podstronę Biura Karier, 

c. dostępność informacji nt. zasad rekrutacji, 

11. na stronie Pływalni Uniwersyteckiej w Olsztynie (https://plywalnia.uwm.edu.pl/): 

a. cennik, 

b. ofertę, 

c. kontakt, 

https://wupolsztyn.praca.gov.pl/
https://www.wbp.olsztyn.pl/
https://olsztyn.so.gov.pl/
https://teatr.olsztyn.pl/
https://www.mok.olsztyn.pl/
http://www.uwm.edu.pl/
https://plywalnia.uwm.edu.pl/
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12. na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi; 

warunkowo, o ile audytorzy będą mieli dostęp po zalogowaniu): 

a. możliwość dotarcia do zakładki świadczeniobiorca i sprawdzenia np. 

wysokości renty, 

b. możliwość wysłania wiadomości do ZUS, 

c. złożenie wniosku do programu Rodzina 500+. 

W oparciu o informacje od doradcy dostępnościowego, powstaną rekomendacje dotyczące 

uchybień wymogów ustawowych, które zostaną przekazane ww. podmiotom publicznym. 

 

Wyniki badania 

Badanie wskazanych funkcjonalności na poszczególnych stronach wykazało różnego rodzaju 

problemy z dostępnością. 

 

1. Serwis Urzędu Miasta Olsztyna (https://olsztyn.eu/) 

 

a. Wyszukiwarka na stronie 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Wyszukiwarka jest łatwa do znalezienia i umieszczona w standardowy sposób. Jej odszukanie 

nie sprawia kłopotu. 

Zauważę jednak, że przycisk „Szukaj” nie ma opisu alternatywnego, a dodanie skip linku 

„Przejdź do wyszukiwarki” ułatwiłoby odnalezienie tej funkcjonalności. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Wyszukiwarka umieszczona jest w standardowym, łatwym do odnalezienia miejscu. Pasek 

formularza wyszukiwania powinien być bardziej kontrastowy w stosunku do tła. Można to 

uzyskać otaczając pole wyszukiwania kontrastową ramką. Propozycja wyglądu paska 

znajduje się poniżej: 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://olsztyn.eu/
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Przycisk Szukaj nie ma nazwy. Błąd zaznaczono na poniższym zrzucie ekranu: 

 

 

b. Czy łatwo można dotrzeć do adresu skrzynki ePUAP? 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Nie! To nie jest łatwe zadanie. 

Adresu skrzynki szukałem w sekcji Kontakt. Nic nie znalazłem. Przez wyszukiwarkę na stronie 

również nie otrzymałem takiej informacji. Po dokładnym przeszukaniu strony głównej, linia 

po linii, przy końcu znalazłem link „EPUAP”, który prowadzi do strony: 

http://bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=206184 

Po wejściu na tę stronę, czytam: 

UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r. 

http://bip.olsztyn.eu/bip/index.php?t=200&id=206184
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Czy zatem przekazane poniżej informacje są aktualne? 

Dotarłem wreszcie do poszukiwanej informacji: 

Adres skrytki Urzędu to: /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP 

Podsumowując: informacja jest bardzo ukryta i nie wiadomo, czy aktualna. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Adres skrzynki ePUAP jest ciężki do odnalezienia na stronie. Głównymi przyczynami są 

niekonsekwentne umieszczenie linku na stronie oraz niespójne nazewnictwo. W załączonych 

zrzutach ekranu przedstawiłam, jak dotrzeć do tej informacji z głównych podstron serwisu: O 

Olsztynie, Urząd Miasta, Gospodarka, Edukacja, Kultura, Senior, Sport, ZIT, Turystyka. 
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Niestety, na podstronach Kultura, Sport, ZIT oraz Turystyka nie odnalazłam linku kierującego 

do informacji o adresie skrzynki ePUAP. 

Jeśli jest to jedna z głównych funkcjonalności na stronie, to zalecam umieszczenie 

odpowiedniego przycisku/ linku np. o nazwie Skrzynka EPUAP lub Elektroniczna skrzynka 

podawcza konsekwentnie w tym samym miejscu na każdej z podstron. W tym przypadku 

mógłby się znaleźć w górnym pasku bądź w stopce. 

 

c. Dostęp do i dostępność uchwał Rady Miasta Olsztyna 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Realizację tego zadania rozpocząłem od wpisania w wyszukiwarkę słowa „uchwała”. 

Otrzymałem wynik: 

Wyniki wyszukiwania od 1 do 10 z 735  
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Moja pierwsza refleksja to brak nagłówka przy tej treści. Dużo czasu znajduje dotarcie do 

tego miejsca. Program udźwiękawiający tak odczytuje wynik wyszukiwania: 

nagłówek    poziom 3  link    UCHWAŁA NR LXVII/783/10   100% 

Uchwała Nr LXVII/783/10 Idź do treści strony Logo O Olsztynie Urząd Miasta Gospodarka 

Edukacja ... 

RM menu O Olsztynie Urząd Miasta Gospodarka Edukacja Kultura Senior Sport ZIT Turystyka 

Uchwała Nr  

LXVII/783/10 Uchwała w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz 

trybu i  

warunków ich ...  

URL:  

link    /Sport/Uchwały RM/Uchwała Nr LXVII/783/10 

Wybrałem pierwszą znalezioną uchwałę. Wszedłem we wskazany link i otworzyła się strona: 

https://olsztyn.eu/sport/uchwaly-rm/uchwala-nr-lxvii78310.html#page_content. 

Skorzystałem ze skip linku „Idź do treści strony” i spotkałem niżej cytowane informacje: 

SPORT 

link    »Organizacje pozarządowe    

link    »Nagrody za wyniki sportowe    

link    »Uchwały RM 

link    »Rada sportu 

link    »Informacja o stanie kultury fizycznej    

link    »Infrastruktura sportowa 

link    »Sportowy Turniej Miast i Gmin    

link    »Pliki do pobrania 

link    »Stypendia sportowe 2010-2016    

link    »Kontakt do Biura Sportu i Rekreacji 

link    »Kontakt 

link    »Поле для гольфу 

link    Sport 

link    Uchwały RM 

link    Uchwała w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i 

warunków ich finansowania 

Nie mam żadnej informacji, jak mogę dotrzeć do treści uchwały, ani żadnego przejrzystego 

jej wskazania. Zaryzykowałem nieco i otworzyłem link Uchwała w sprawie tworzenia 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania. System 

https://olsztyn.eu/sport/uchwaly-rm/uchwala-nr-lxvii78310.html#page_content
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pobrał plik z treścią uchwały. Plik ma nazwę uchwaa_wspieranie_sportuj.doc. W pliku 

zawarto treść uchwały. Niestety plik nie zawiera żadnej struktury ułatwiającej nawigację, aby 

dotrzeć do jakiejkolwiek sekcji, należy przeczytać treść od początku do końca. 

Podsumowując, w wynikach wyszukiwania otrzymujemy numer uchwały, natomiast na 

stronie, na której uchwałę możemy pobrać, już tego numeru nie ma, zamieniono go na tytuł 

uchwały. To duża niekonsekwencja, utrudniająca dotarcie do szukanego dokumentu. 

Skip link nie przenosi użytkownika w oczekiwane miejsce. 

Plik .doc nie jest rekomendowanym formatem. Zmusza użytkowników do korzystania z 

pakietu Microsoft Office. Znacznie lepiej przetworzyć taki plik do formatu .pdf. Obecnie 

przeglądarki internetowe wspierają odczytywanie plików .pdf, więc z treścią można się 

zapoznać bez żadnego dodatkowego oprogramowania. 

Kolejną operacją, jaką podjąłem w celu odnalezienia uchwał, było wejście na stronę 

https://olsztyn.eu/sport/uchwaly-rm.html. Tu jest dużo aktów prawnych, nie tylko uchwał. 

Brakuje miejsca, w którym można przeglądać uchwały, np. wg sesji rady miasta. Trzeba 

dobrze się orientować w działach i poddziałach. Spotkałem np. pliki Excela: 

https://olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/sport/aktualnosci/Rozstrzygniecie_Prezyd

enta_Olsztyna__Organizacja_aktywnosci_sportowej_z_dnia_24.02.2022_roku.xls, ale także 

pliki .jpg zupełnie nieopisane, np. 

https://olsztyn.eu/typo3temp/assets/_processed_/f/c/csm_planetarium_22_177202ce49.jp

g 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

W przypadku dostępu do uchwał, problem jest całkiem podobny, jak w przypadku skrzynki 

ePUAP. Ciężko odnaleźć uchwały Rady Miasta, ponieważ link do uchwał jest 

niekonsekwentnie umieszczany na podstronach. Gdyby na każdej z podstron można było 

odnaleźć link do uchwał w tym samym miejscu, byłoby to duże ułatwienie dla użytkownika. 

Na przykład na podstronie Sport możemy odnaleźć w menu po lewej stronie link do uchwał 

Rady Miasta dotyczących sportu. W taki sam sposób powinno to wyglądać na innych 

podstronach. 

Jest również możliwość umieszczenia uchwał dotyczących wszystkich działów na jednej 

podstronie i dać użytkownikowi możliwość filtrowania wyników wyszukiwania konkretnych 

uchwał np. po kategoriach. 

https://olsztyn.eu/sport/uchwaly-rm.html
https://olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/sport/aktualnosci/Rozstrzygniecie_Prezydenta_Olsztyna__Organizacja_aktywnosci_sportowej_z_dnia_24.02.2022_roku.xls
https://olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/sport/aktualnosci/Rozstrzygniecie_Prezydenta_Olsztyna__Organizacja_aktywnosci_sportowej_z_dnia_24.02.2022_roku.xls
https://olsztyn.eu/typo3temp/assets/_processed_/f/c/csm_planetarium_22_177202ce49.jpg
https://olsztyn.eu/typo3temp/assets/_processed_/f/c/csm_planetarium_22_177202ce49.jpg
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Jeśli chodzi o dostępność samych plików, to również uważam, że powinny być w formacie 

pdf. I jeśli posiadają możliwość pobrania, należy pamiętać każdorazowo o dodaniu informacji 

o ich formacie oraz rozmiarze. Dokumenty elektroniczne nigdy nie powinny być skanami bez 

warstwy tekstowej (https://olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/sport/DOC161031-

20161031090326.pdf). 

 

2. Portal turystyczny Miasta Olsztyna (https://visit.olsztyn.eu/) 

 

a. Czy istnieje zbiorcza informacja o dostępności atrakcji turystycznych dla 

osób z niepełnosprawnościami? 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Cały serwis jest bardzo źle przygotowany. Nie znalazłem nawet wyszukiwarki. Nie mogłem 

zatem wyszukać informacji o wydarzeniach, w których byłoby cokolwiek o osobach z 

niepełnosprawnością. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Nie udało mi się odnaleźć na stronie zbiorczej informacji dotyczącej dostępności atrakcji 

turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. W poszczególnych opisach można znaleźć 

adnotację o dostępności danego miejsca lub atrakcji. 

 

b. Kalendarz 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Kalendarz jest kompletnie niedostępny. Owszem, widzę daty, ale nic z tego nie wynika. Nie 

ma interakcji przy wyborze daty. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

https://olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/sport/DOC161031-20161031090326.pdf
https://olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/sport/DOC161031-20161031090326.pdf
https://visit.olsztyn.eu/
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W polach formularzy „Od” i „Do” przyciski służące do wyboru daty i godziny nie są dostępne 

z klawiatury, w związku z tym nie ma możliwości filtrowania wydarzeń po dacie przez osoby 

korzystające tylko z klawiatury. Dodatkowo przyciski te mają błędne etykiety (zrzut ekranu 

poniżej).  

 

Przy wszystkich checkboxach oprócz nazwy występuje również niepotrzebny link, mylący 

użytkownika korzystającego z klawiatury (zrzut ekranu poniżej). 
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c. Informacja o dostępności poszczególnych obiektów/atrakcji 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Przyjrzałem się kilku przykładowym opisom atrakcji (Muzeum budownictwa ludowego - park 

etnograficzny w Olsztynku, Muzeum sportu im. Mariana Rapackiego, Ekspozycja 

zabytkowych rowerów w sklepie Czesława Ciućkowskiego), niestety nie udało mi się znaleźć 

żadnej informacji dotyczącej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Udało mi się odnaleźć informację o dostępności niektórych miejsc i wydarzeń. Przykładowe 

opisy zaznaczyłam na poniższych zrzutach ekranu. Są to najczęściej krótkie adnotacje, że 

obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ale bez szczegółów, jakie 

ułatwienia posiada. 
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3. Portal informacyjny Olsztynka (https://olsztynek.pl/) 

 

a. Wyszukiwarka na stronie 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Wyszukiwarka jest bardzo dobrze przygotowana i łatwa do odnalezienia. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Wyszukiwarka umieszczona jest w standardowym, łatwym do odnalezienia miejscu. Pasek 

formularza wyszukiwania powinien być bardziej kontrastowy w stosunku do tła. Można to 

uzyskać otaczając pole wyszukiwania kontrastową ramką. Propozycja wyglądu paska 

znajduje się poniżej: 

 

 

 

b. Czy łatwo można dotrzeć do adresu skrzynki ePUAP? 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Nie. To nie jest łatwe zadanie. Już miałem nadzieję na szybkie jej pozyskanie, gdy 

rozszyfrowałem nigdzie niewyjaśniony skrót EBOK. Najpierw sądziłem, że to będzie jakaś 

biblioteka, skupiająca książki elektroniczne. Okazało się, że to Elektroniczne Biuro Obsługi 

Klienta (https://ebok.olsztynek.pl/). Na stronie brakuje informacji, co tu można załatwić, 

https://olsztynek.pl/
https://ebok.olsztynek.pl/
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jedyne, co można, to się zalogować. Ale po co, już nie wiadomo. Mimo że w Biuletynie 

Informacji Publicznej jest informacja, iż sprawy można załatwiać przez platformę ePUAP, to 

link prowadzi już tylko do strony głównej tego portalu. Adresu skrzynki ePUAP nie udało mi 

się ustalić. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Nie udało mi się dotrzeć do adresu skrzynki ePUAP, nawet korzystając z wyszukiwarki. 

 

c. Dostęp do i dostępność uchwał Rady Miejskiej 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Bardzo dobry dostęp do dokumentów rady miasta: protokoły z posiedzeń, głosowania. Pliki 

.pdf są czytelne i zrozumiałe. Dostęp do wszystkich innych materiałów (nagrania sesji rady, 

interpelacje i zapytania radnych itd.). Jednak odnalezienie uchwał to zupełnie inna sprawa. 

W wyszukiwarkę wpisałem „Uchwała”. Oto wynik: 

Szukaj uchwała 

Wyświetlone wyniki: 1 do 10 z 2420 

nagłówek    poziom 2  link    Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Progra...   100% 

Aktualności Najnowsze Informacje Z życia szkół Kalendarz Wydarzeń Ułatwienia dla 

niesłyszących i niedosłyszących Miasto i Gmina Olsztynek św. Piotr Patronem Olsztynka 

Święty Piotr... 

Druga część jest zupełnie dla mnie niezrozumiała, niemniej podążę za wskazanym 

odnośnikiem: https://olsztynek.pl/aktualnosci/najnowsze-informacje/article/uchwala-rady-

miejskiej-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olsztynek-z-organizacjami-

poza/ 

Po żmudnym przepatrzeniu otwartej strony linia po linii, poniżej linka: „Summary” 

napotkałem treść: 

Rekord aktualności nie jest już dostępny. 

Czyli tej uchwały już nie przeczytam. Nie udało mi się dotrzeć do żadnej innej. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Do Uchwał Rady Miasta Olsztynek, udało mi się dotrzeć następującą ścieżką: 

https://olsztynek.pl/aktualnosci/najnowsze-informacje/article/uchwala-rady-miejskiej-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olsztynek-z-organizacjami-poza/
https://olsztynek.pl/aktualnosci/najnowsze-informacje/article/uchwala-rady-miejskiej-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olsztynek-z-organizacjami-poza/
https://olsztynek.pl/aktualnosci/najnowsze-informacje/article/uchwala-rady-miejskiej-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-olsztynek-z-organizacjami-poza/


 

Projekt „Strażnicy dostępności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

26 

Korzystając z linka BIP, przeszłam ze strony głównej serwisu https://olsztynek.pl/ na stronę 

https://bip.olsztynek.pl/. Tam z zakładce „Akty prawne” odnalazłam link do uchwał Rady 

Miejskiej w Olsztynku: 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/tabBrowser/bags//1731/Zbi%C3%B3r-

uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Olsztynku. 

Jest to ścieżka, którą ustaliłam po dłuższym zapoznaniu się ze stroną. Nie jest to intuicyjne 

działanie, które użytkownik podejmie chcąc znaleźć na stronie uchwały Rady Miasta. 

Uważam, że link do bazy uchwał powinien znajdować się w menu bocznym na stronie 

https://olsztynek.pl/. 

Co do dostępności samych uchwał, to pliki są możliwe do odczytu online bądź pobrania. Aby 

zbadać dostępność uchwał, pobrałam jedną z nich z bazy. Tekst uchwały był w formacie .pdf. 

Plik .pdf sprawdziłam narzędziem służącym do badania dostępności tego typu plików, 

okazuje się, że jest on poprawnie przygotowany i dostępny. 

 

4. Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w 

Olsztynie (https://mzon.olsztyn.eu/) 

 

a. Informacja na temat aktualnie realizowanych projektów/ programów/ 

dofinansowań 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Wpisałem w wyszukiwarkę hasło „Dofinansowanie”. Otrzymałem 9 rezultatów, większość 

archiwalnych (lata 2019-2021). Aktualnie pisze się tu o Aktywnym Samorządzie. 

Natomiast wyniki wyszukiwania są bardzo niewygodnie przedstawione. Nie ma nawigacji 

nagłówkowej. Na początku wyników jest coś jak wyszukiwanie zaawansowane, które trzeba 

przejść linia po linii, aby dotrzeć do wyników. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Informację na temat aktualnie realizowanych projektów można odnaleźć w zakładce 

Aktualności, gdzie w formie chronologicznej można odnaleźć aktualne działania Miejskiego 

Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. 

Aktualnie realizowany jest program „Aktywny Samorząd w 2022 roku”. 

 

https://olsztynek.pl/
https://bip.olsztynek.pl/
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/tabBrowser/bags/1731/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Olsztynku
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/tabBrowser/bags/1731/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Olsztynku
https://olsztynek.pl/
https://mzon.olsztyn.eu/
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b. Informacja dot. dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o komisję 

orzeczniczą 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

W wyszukiwarkę wpisałem hasło: „dokumenty do orzeczenia”. Otrzymałem 2 wyniki. 

I zdziwiłem się nieco, bo bez wyszukiwarki taka informacja jest nie do wyszukania. Znalazłem 

ją w artykule „Zakres działania”, w gąszczu ustaw i zasad powołania samego zespołu. 

https://mzon.olsztyn.eu/index.php/miejski-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/220-

zakres-dzialania 

Dokument bardzo źle przygotowany. Brak struktury, dużo literówek, byle jaki. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Informację dotycząca dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o komisję orzeczniczą 

udało mi się odnaleźć w zakładce Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie w 

tabeli na dole strony weszłam w link Zakres działania. Nie jest to do końca oczywiste miejsce, 

gdzie użytkownik będzie chciał szukać informacji dotyczącej wymaganych dokumentów. 

Raczej spodziewamy się tam opisu, czym Zespół się zajmuje. Uważam, że aby ułatwić 

użytkownikowi odnalezienie informacji o tym, jakie dokumenty będzie musiał przygotować, 

w tabeli powinien być jeszcze jeden wiersz z linkiem Informacja o dokumentach niezbędnych 

do wydania orzeczenia. 

https://mzon.olsztyn.eu/index.php/miejski-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/220-zakres-dzialania
https://mzon.olsztyn.eu/index.php/miejski-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/220-zakres-dzialania
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c. Znalezienie danych do kontaktu z Miejskim Zespołem 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Nie ma na stronie wyraźnej sekcji kontakt czy miejsca, w którym można łatwo pozyskać 

informacje kontaktowe. Są wprawdzie tu i tam podane, ale brakuje wyraźnej i pełnej takiej 

informacji. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Informacje kontaktowe znajdują się w zakładce Podstawowe informacje. Aby łatwiej i 

szybciej odnaleźć dane kontaktowe, można dodać w menu bocznym sekcję Kontakt lub 

umieścić je w stopce strony, gdzie często takie informacje się znajdują. 

 

5. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (https://wupolsztyn.praca.gov.pl/) 

Zadania a i b nie zostały wykonane, ponieważ jedno z zadań dotyczy możliwości znalezienia 

oferty pracy i dostępności przykładowej oferty. Nie było sensu sprawdzania tej 

funkcjonalności, ponieważ nie dotyczy ona bezpośrednio funkcjonalności strony 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, tylko serwisu pracuj.gov.pl, dokąd jest się 

https://wupolsztyn.praca.gov.pl/
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przeniesionym chcąc wyszukać ofertę pracy. Dostępność przykładowej oferty pracy również 

dotyczy funkcjonalności strony pracuj.gov.pl. 

Kolejnym zagadnieniem, które nie dotyczy bezpośrednio strony 

https://wupolsztyn.praca.gov.pl/ jest moduł rejestracji (czyli stworzenia konta na tej 

stronie). Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 

Olsztynie, jest się przekierowanym na stronę pracuj.gov.pl. Na stronie 

https://wupolsztyn.praca.gov.pl/ nie udało się odnaleźć żadnego modułu rejestracji. 

Podsumowując, pod lupę wzięto tylko jedno zagadnienie dotyczące znalezienia informacji, 

jaką kwotę można otrzymać na założenie działalności gospodarczej przez osobę z 

niepełnosprawnością. Pozostałe dwa zagadnienia tak naprawdę nie dotyczą serwisu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. 

 

c. możliwości znalezienia informacji, jaką kwotę można otrzymać na założenie 

działalności gospodarczej przez osobę z niepełnosprawnością 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

W wyszukiwarkę wpisałem „dofinansowanie dla niepełnosprawnych”. Otrzymałem dobrze 

pogrupowane wyniki: 

klikalne  link    Wszystkie 

link    Posiedzenia   (4odnalezionych) 

link    Bezrobotni i poszukujący pracy   (3odnalezionych) 

link    Pracodawcy i przedsiębiorcy   (3odnalezionych) 

link    2008-2012   (2odnalezionych) 

link    2012-2016   (2odnalezionych) 

link    Aktualności   (1odnalezionych) 

link    Slajder   (1odnalezionych) 

Wybrałem: 

link    Bezrobotni i poszukujący pracy   (3odnalezionych) 

Tu wybrałem: 

link   Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej 

Tu, używając nawigacji po nagłówkach, bez kłopotu odnalazłem: 

nagłówek    poziom 3  W jakiej wysokości środki można otrzymać? 

https://wupolsztyn.praca.gov.pl/
https://wupolsztyn.praca.gov.pl/
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Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, 

mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia. 

Uwagi: 

Niewygodnie prezentowane wyniki wyszukiwania. Gdyby ułożono strukturę nagłówkową, 

byłoby wygodniej. 

Po wybraniu kategorii (link    Bezrobotni i poszukujący pracy   (3odnalezionych)) 

musiałem przejrzeć stronę linia po linii, aby odnaleźć te 3 wybrane pozycje. Nie mają 

żadnego elementu nawigacyjnego. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Maksymalny poziom dotacji to 29 tys. zł. Informację udało mi się odnaleźć korzystając z 

wyszukiwarki na stronie wpisując hasło „założenie działalności gospodarczej przez osobę z 

niepełnosprawnością”. Wyszukiwarka na stronie działa bardzo dobrze. 

 

6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (https://www.wbp.olsztyn.pl/) 

 

a. Wyszukiwarka na stronie 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Na stronie głównej program udźwiękawiający nie wskazuje wyszukiwarki. Po prostu jest 

niedostępna. Po poszukiwaniach znalazłem nieopisany link wśród innych: 

link WYDARZENIA 

link DLA CZYTELNIKÓW 

link DLA BIBLIOTEKARZY 

link   

klikalne link O NAS 

link KONTAKT 

Ten nieopisany link rozwija właśnie wyszukiwarkę. To jest absolutnie nieakceptowalne. 

https://www.wbp.olsztyn.pl/


 

Projekt „Strażnicy dostępności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

31 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Wyszukiwarka na stronie jest niedostępna. Link do wyszukiwarki jest nieopisany. 

 

b. Katalog online 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Katalog online działa całkiem poprawnie. Po wpisaniu w pole edycyjne tytuł lub autor, 

pokazuje się dobrze pokategoryzowana lista wyników. Można od razu zorientować się, w 

której bibliotece szukana książka się znajduje. Jedyny niepokój budzi sekcja „Najczęściej 

wypożyczane”. Tu za każdym przeglądaniem mamy inne wyniki. Trochę, jakby w tej sekcji 

pokazywały się losowo wybierane pozycje. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Katalog online znajduje się na zewnętrznej stronie pod adresem: https://xn--szukamksiki-

4kb16m.pl/SkNewWeb/astart/107. Pola formularza wyszukiwania są poprawnie opisane. 

Użytkownikom korzystającym tylko z klawiatury poruszanie się po stronie znacznie 

ułatwiłyby skip link „Przejdź do wyników wyszukiwania”. Obecnie nie ma możliwości 

szybkiego przejścia do wyników wyszukiwania po naciśnięciu przycisku „Szukaj” i 

przeładowaniu strony. Użytkownik musi przejść przez wszystkie elementy aktywne, zanim 

dojdzie do wyszukanych pozycji. 

 

c. Kalendarz wydarzeń 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Kalendarz wydarzeń jest zupełnie niedostępny. To jedynie lista dni tygodnia, a poniżej cyfry 

kolejnych dni miesiąca. Nie ma żadnej możliwości dowiedzenia się, co w którym dniu się 

odbywa. To zupełnie niedostępny kalendarz. 

 

https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/107
https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/107
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Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Kalendarz jest poza kolejnością tabulacji i nawigując po stronie tylko klawiaturą, nie jestem w 

stanie odnaleźć wydarzeń odbywających się w danym dniu. „Wydarzenia” i „Wystawy” 

również są poza kolejnością tabulacji, w związku z tym osoba niekorzystająca z myszki nie ma 

możliwości zapoznać się z terminami wydarzeń oraz wystaw. Nawigowanie po stronie 

utrudnia niedziałający skip link „Skip to content”, przez co użytkownik zmuszony jest do 

każdorazowego przejścia przez wszystkie elementy menu głównego. 

 

7. Sąd Okręgowy w Olsztynie (https://olsztyn.so.gov.pl/) 

 

a. Wyszukiwarka 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Bardzo dobrze umieszczona, Poprzedzona nagłówkiem i poprawnie działającym skip linkiem. 

Przetłumaczony przycisk „Szukaj”. Nie mam żadnych uwag. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Wyszukiwarka na stronie działa poprawnie. Skip linki umożliwiają szybsze przejście do 

formularza wyszukiwania, a następnie do wyników wyszukiwania. 

 

b. Czy łatwo można dotrzeć do adresu skrzynki ePUAP? 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Tak, to naprawdę łatwe w tym serwisie. Opiszę 2 sposoby: 

1. Wpisałem w wyszukiwarkę hasło epuap i w wynikach wyszukiwania pierwszą pozycją 

jest: 

nagłówek    poziom 2  WYNIKI WYSZUKIWANIA „EPUAP” 

nagłówek    poziom 3  Strony 

nagłówek    poziom 4  link    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /SadOkregowyOlsztyn/skrytkaESP  

https://olsztyn.so.gov.pl/
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2. Na stronie głównej odnalazłem link Załatw sprawę przez internet, a po jego otwarciu 

odnalazłem bez problemu link Elektroniczna skrzynka podawcza. Po wejściu w ten 

link czytamy: Adres elektronicznej skrzynki podawczej: 

/SadOkregowyOlsztyn/skrytkaESP. 

Również nie mam żadnych zastrzeżeń. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Do adresu skrzynki ePUAP można dotrzeć w bardzo łatwy sposób. Dzięki dobrze działającym 

skip linkom, w szybki sposób można przejść do menu i w sekcji Załatw sprawę przez Internet 

pod linkiem Elektroniczna skrzynka podawcza, odnajdujemy Adres elektronicznej skrzynki 

podawczej: /SadOkregowyOlsztyn/skrytkaESP. 

 

c. Czy łatwo można znaleźć wniosek o odwołanie od decyzji komisji orzekającej 

ZUS? 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Nie udało mi się ustalić, jak taki wniosek mógłbym do sądu złożyć. Wpisywałem w 

wyszukiwarkę całe hasło Wniosek o odwołanie od decyzji komisji orzekającej ZUS, jego 

fragmenty i wyników nie było. Automatyczna pomoc jest bardzo dostępna, ale nie ma tam 

nic o wnioskach czy odwołaniach. Poddaję się. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Wzór ODWOŁANIA OD DECYZJI ORGANÓW RENTOWYCH LUB ORZECZEŃ WOJEWÓDZKICH 

ZESPOŁÓW DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI udało się odnaleźć na 

zewnętrznej platformie Sądy okręgowe - sprawy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / Karty 

usług uzupełniających / Do pobrania / WSOI (ms.gov.pl). Zostajemy do niej skierowani przez 

link sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych, który znajduje się w menu bocznym pod hasłem 

Wzory pism, formularze, broszury. Wzór odwołania jest stosunkowo łatwy do odnalezienia. 

Menu boczne jest przygotowane w logiczny sposób. Skip linki ułatwiają poruszanie się po 

stronie. 

 

 

https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-okregowe-sprawy-pius
https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/karty-uslug-uzupelniajacych/sady-okregowe-sprawy-pius
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8. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (https://teatr.olsztyn.pl/) 

 

a. Repertuar 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Bardzo dobrze rozwiązana kwestia zapoznania się z repertuarem. Na stronie głównej dobrze 

osadzony przycisk „Repertuar”. Naciśnięcie na nim Enterem poprawnie rozwija minimenu z 

dwoma linkami: „Repertuar” i „Spektakle”. Po ich otwarciu otrzymujemy doskonale 

przygotowane zestawienia. W „Repertuar” kolejne wydarzenia i daty, w „Spektakle” tytuły i 

opisy wszystkich granych sztuk. 

Dobra struktura nagłówkowa, pozwalająca szybko nawigować po tytułach wydarzeń. 

Pewną niedogodnością i nielogicznością jest pokazywanie całego miesiąca, gdy oglądam 

repertuar np. 15 czerwca. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Ze strony głównej bardzo łatwo przejść do podstrony z repertuarem i zapoznać się z nim. 

Pasek wyboru miesiąca i sceny jest jednak poza porządkiem tabulacji (poniższy zrzut ekranu), 

w związku z tym użytkownik korzystający tylko i wyłącznie z klawiatury nie ma możliwości 

wyboru innego miesiąca lub konkretnej sceny. 

https://teatr.olsztyn.pl/
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b. Kupno biletu 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Początek operacji jest naprawdę obiecujący. Na stronie głównej mam link „Kup bilet”, po 

jego rozwinięciu mam spektakle, na które bilety mogę kupić. Po wybraniu spektaklu mam 

informację o liczbie wolnych miejsc, przechodzę dalej i... 

w tym miejscu możliwości zakupu biletu się gwałtownie urywają. Graficzna prezentacja 

wolnych miejsc wygląda tak: 

nagłówek    poziom 1  Wybór miejsc numerowanych 

Spektakl: "Z listów do Ani" 

Termin: 2022-06-18 19:00 

pusta 

nagłówek    poziom 3 

nagłówek    poziom 3 

Miejsce niedostępne   Miejsce zajęte   Miejsce wolne   Miejsce wybrane (w koszyku)  

klikalne  I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

SCENA 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 10 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  10 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 9 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  9 
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Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 8 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  8 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 7 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  7 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 6 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  6 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 5 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  5 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 4 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  4 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 3 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  3 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 2 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  2 

Sektor: Cała sala Rząd: 1 Miejsce: 1 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  1 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 10 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  10 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 9 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  9 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 8 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  8 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 7 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  7 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 6 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  6 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 5 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  5 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 4 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  4 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 3 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  3 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 2 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  2 

Sektor: Cała sala Rząd: 2 Miejsce: 1 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  1 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 10 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  10 
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Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 9 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  9 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 8 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  8 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 7 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  7 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 6 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  6 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 5 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  5 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 4 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  4 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 3 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  3 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 2 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  2 

Sektor: Cała sala Rząd: 3 Miejsce: 1 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  1 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 10 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  10 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 9 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  9 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 8 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  8 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 7 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  7 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 6 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  6 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 5 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  5 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 4 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  4 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 3 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  3 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 2 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  2 

Sektor: Cała sala Rząd: 4 Miejsce: 1 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  1 
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Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 10 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  10 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 9 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  9 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 8 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  8 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 7 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  7 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 6 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  6 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 5 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  5 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 4 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  4 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 3 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  3 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 2 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  2 

Sektor: Cała sala Rząd: 5 Miejsce: 1 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  1 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 10 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  10 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 9 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  9 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 8 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  8 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 7 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  7 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 6 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  6 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 5 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  5 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 4 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  4 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 3 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  3 

Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 2 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  2 
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Sektor: Cała sala Rząd: 6 Miejsce: 1 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  1 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 14 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  14 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 13 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  13 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 12 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  12 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 11 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  11 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 10 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  10 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 9 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  9 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 8 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  8 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 7 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  7 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 6 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  6 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 5 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  5 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 4 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  4 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 3 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  3 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 2 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  2 

Sektor: Cała sala Rząd: 7 Miejsce: 1 [NORMALNY: 50.00] [Ceny: 35.00 - 50.00] 

klikalne  1 

przycisk    POWRÓT 

Nie ma żadnej alternatywnej metody kupienia biletu on-line. 

Podsumowując to zadanie, nie ma możliwości kupienia biletu on-line, przy korzystaniu z 

programu udźwiękawiającego. 
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Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

W momencie sprawdzania funkcjonalności zakupu biletu, nie było możliwości wyboru biletu 

na żadne z wydarzeń (zrzut ekranu poniżej). 

 

 

c. Ulgi dla osób z niepełnosprawnościami 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Nie znalazłem żadnej informacji o poszukiwanych ulgach. Wpisywałem w wyszukiwarkę 

hasło: ulgi dla osób z niepełnosprawnościami. Otrzymałem 0 wyników. Wpisałem hasło: Ulgi. 

Otrzymałem kilka wyników, ale albo aktualności, albo o spektaklach. Nic o cenach biletów. 

Otworzyłem link ze strony głównej, opisany „Ceny”: https://teatr.olsztyn.pl/ceny. Po 

pierwsze, brak tytułu okna, zatem program udźwiękawiający informuje: Teatr Jaracza – 

Google Chrome – Roman. Po drugie, a zasadniczo przed pierwsze, program udźwiękawiający 

żadnych cen tu nie spostrzega. żadnych, więc tych ulgowych (o ile są) też nie. 

W sekcji „Teatr” znalazłem link: Teatr bez barier. Po otwarciu tego linka smutek ogarnia, bo 

czytamy tam jedynie: „Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie jest przyjaznym miejscem, 

https://teatr.olsztyn.pl/ceny
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otwartym na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Wprowadziliśmy szereg udogodnień, 

umożliwiających osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, uczestnictwo w ofercie 

artystycznej naszego Teatru. Ze względu na zabytkowy charakter budynku, podjazdy dla osób 

niepełnosprawnych znajdują się od strony zaplecza Teatru”. 

I to wszystko. Podsumowując zadanie, nie udało mi się znaleźć informacji o istnieniu 

jakichkolwiek ulg w zakupie biletów dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Informacja o cenach biletów jest przedstawiona w formie graficznej, niedostępnej dla 

czytników ekranu (zrzut ekranu poniżej). W tabeli są podane ceny normalne i ulgowe, a 

gwiazdka informuje, że cena ulgowa przysługuje osobom niepełnosprawnym. 

 

 

9. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (https://www.mok.olsztyn.pl/) 

 

a. Wydarzenia 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

https://www.mok.olsztyn.pl/
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Wydarzenia w tym serwisie przedstawiono w formie trudnego do użycia kalendarza. 

Najpierw mamy linki opisane numerem dnia w miesiącu i skrótem dnia tygodnia. Po 

kliknięciu w któryś dzień, strona się przeładowuje i należy żmudnie odszukać informacje o 

wydarzeniach w danym dniu. Te odfiltrowane wydarzenia pokazano bardzo skrótowo i 

niejednoznacznie. Program udźwiękawiający prezentuje to tak: 

nagłówek    poziom 2  wydarzenia 

lista rozwijana  zwinięte    lipiec 

lista rozwijana  zwinięte    2022 

lista rozwijana  zwinięte    wszystkie 

przycisk    filtruj 

klikalne  link    1pt 

link    2so 

link    3nd 

link    4pn 

link    5wt 

link    6sr 

link    7cz 

... 

Wybrałem 7 lipca i pod linkami z datami, bez żadnej nawigacji nagłówkowej, spotykam: 

link 

link    pt08 

link    20:00STRACHY NA LACHY 

link    muzyka 

link    so09 

link    15:00NA PODZAMCZU WOLNO 

link    akcja 

link    nd10 

link    12:00PARK MUZ WSPÓŁCZESNYCH: PASJA – MUZA SZTUKI IMPROWIZACJI 

link    akcja 

link    nd10 

Zamysł jest nawet niezły, wykonanie średnie. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 
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Podstronę z wydarzeniami można bez problemu obsłużyć za pomocą samej klawiatury. 

Ułatwić wyszukiwanie wydarzeń mógłby skip link „Przejdź do wyników wyszukiwania”, który 

po przefiltrowaniu wyników wyszukiwania oszczędziłby użytkownikowi czas w przechodzeniu 

po wszystkich dniach miesiąca. 

 

b. Kupno biletu 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Zakup biletu rozwiązano bardzo dostępnie. Wchodzę w zakładkę bilety, wybieram 

wydarzenie, podaję liczbę osób i mogę bilet kupić. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Zakup biletu na stronie jest bardzo prosty i dostępny dla różnych grup użytkowników. 

 

c. Ulgi dla osób z niepełnosprawnościami 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Nie znalazłem żadnej informacji o ulgach dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyny 

znaleziony w regulaminie wpis brzmi dość groźnie i mówi: 

13. Bilety ulgowe, jeśli na daną imprezę zostaną wprowadzone, bez 

udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na 

widownię. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Nie udało mi się odnaleźć żadnej informacji o ulgach dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl/) 

 

http://www.uwm.edu.pl/
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a. Dostępność podstrony Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Pierwszym problemem jest jej znalezienie. Na stronie głównej Uniwersytetu brakuje 

bezpośredniego odnośnika. 

Strona główna UWM ma również link do wyszukiwarki, więc najpierw trzeba go odnaleźć, 

wpisać zapytanie i otworzyć wyszukaną stronę: http://www.uwm.edu.pl/bon/. 

Sekcja Aktualności jest tabelą. Zupełnie niepotrzebnie. Natomiast tytuł sekcji powinien być w 

nagłówku poziomu 2, a wpisy 3-go. Tu wszystko mamy na poziomie 2. 

Użyto zupełnie niedostępnego kalendarza. 

Dobrze zrobione informacje kontaktowe. 

Podsumowując, podstrona całkiem dostępna, z zupełnie niedostępnym kalendarzem. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Link do podstrony Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, znajduję się w sekcji Studenci. Dużo 

łatwiej byłoby go odnaleźć, gdyby odnośnik znajdował się również na stronie głównej. Można 

również skorzystać z wyszukiwarki, dzięki której można łatwo odnaleźć link do podstrony 

Biura. Problematyczne może się jednak okazać nawigowanie po wynikach wyszukiwania, 

gdyż fokus klawiatury nie jest na nich widoczny. 

Sama podstrona http://www.uwm.edu.pl/studenci/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych jest 

dostępna. Jedyny zarzut to podkreślenie linków, które powinno być cały czas, a nie tylko po 

najechaniu myszką. 

 

b. Dostępność podstrony Biura Karier 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

To dość dobrze przygotowana strona. Wprawdzie mamy 2 nagłówki poziomu 1, pozostałe 

poziomu 2, ale reszta wydaje się być dostępna. 

Zaskoczył mnie pierwszy na stronie link, czyli „Kontakt”. Prowadzi do nieistniejącej strony, 

zatem brakuje dostępu do informacji kontaktowych. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

http://www.uwm.edu.pl/bon/
http://www.uwm.edu.pl/studenci/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych
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Na podstronie Biura Karier nie ma skip linków, przez co użytkownik nawigujący klawiaturą 

musi przejść po wszystkich elementach menu, zanim dojdzie do treści głównej na stronie. 

Jedna z ostatnio dodanych aktualności jest obrazem tekstu bez żadnej alternatywy: 

http://www.uwm.edu.pl/kariera/zawodowy-kampus-wbz. 

Elementy menu bocznego mają zbyt niski kontrast w stosunku do tła. Po najechaniu myszką 

kolor się zmienia na poprawny w kwestii kontrastu. Elementy menu powinny jednak być 

kontrastowe przez cały czas, a nie tylko po najechaniu myszką. Tym bardziej, że przy 

nawigowaniu tylko klawiaturą kolory menu bocznego nie zmieniają się. 

 

c. Informacje dot. zasad rekrutacji (m.in. jakie dokumenty trzeba złożyć) 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Po wpisaniu w wyszukiwarkę na stronie głównej „zasady rekrutacji”, otrzymałem informację 

o stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/zasady-rekrutacji. 

Umieszczono tu obszerny dokument, w którym m.in. są informacje o wymaganych 

dokumentach. Dokument nie ma struktury nagłówkowej, więc należy go czytać linia po linii. 

Długie to, żmudne i zbędne. Gdyby autor zrobił to porządnie, nawigacja po poszczególnych 

sekcjach ułatwiłaby dotarcie do potrzebnych informacji. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Zasady rekrutacji odnalazłam korzystając z następującej ścieżki: Kandydaci – Rekrutacja na 

rok ak. 2022/2023 – Rekrutacja krok po kroku. Zostały tam opisane zasady rekrutacji oraz 

wymagane dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia. Łatwo można dotrzeć do tej 

informacji, jest ona przejrzysta i dostępna. 

 

11. Pływalnia Uniwersytecka w Olsztynie (https://plywalnia.uwm.edu.pl/) 

 

a. Cennik 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Bardzo dobrze przygotowany. Żadnych tabel, prosto, klarownie. 

 

http://www.uwm.edu.pl/kariera/zawodowy-kampus-wbz
http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022/zasady-rekrutacji
https://plywalnia.uwm.edu.pl/


 

Projekt „Strażnicy dostępności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

46 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Tekst w cenniku ma zbyt niski kontrast w stosunku do tła. Poza tym jest przejrzyście 

napisany. Z perspektywy osoby korzystającej tylko z klawiatury, bardzo łatwo do niego 

dotrzeć i odczytać informacje. 

 

b. Usługi/oferta 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Tu mamy bardzo źle przygotowaną treść. Wiele nieopisanych zdjęć, brak informacji 

tekstowej o prezentowanych obiektach. 

Ze strony mogę się jedynie dowiedzieć, jakie są wymiary basenu i basenu do pływania. Nic o 

siłowni, saunie, sali fitness, jacuzzi. 

To przykład wykorzystania wyłącznie zdjęć dla przekazywania treści. A jeśli do zdjęć dostępu 

nie mamy? 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Oferta opiera się głównie o zdjęcia, osoba widząca nie będzie miała problemu z odczytem 

treści podstrony. Użytkownik korzystający z klawiatury do nawigowania po stronie również 

nie napotka przeszkód w dostępnie do treści. 

 

c. Kontakt 

Opinia osoby z niepełnosprawnością wzroku, korzystającej z czytnika ekranu: 

Informacje kontaktowe przedstawiono wyczerpująco. Tak to powinno być przygotowywane. 

 

Opinia eksperta ds. dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: 

Nie mam zastrzeżeń. 
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12. Platforma Usług Elektronicznych ZUS (https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi) 

Zgodnie z początkowymi przewidywaniami, sprawdzenie dostępności tego serwisu okazało 

się niemożliwe do wykonania, ponieważ wymagałoby to zalogowania się do platformy PUE 

ZUS. Funkcjonalności, takie jak złożenie wniosku do programu Rodzina 500+, są możliwe do 

testowania jedynie po zalogowaniu do platformy. Co więcej, niektóre zakładki dostępne są 

tylko dla zalogowanych osób spełniających konkretne wymogi formalne. Z tego samego 

powodu nie zostały wykonane pozostałe dwa zadania, również wymagające zalogowania.   

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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Wnioski i rekomendacje 

Badanie wykazało, że część elementów stron internetowych lokalnych podmiotów 

publicznych wciąż nie spełnia wymogów dostępności, wynikających z obowiązujących 

przepisów. Jest to tym bardziej trudne do zaakceptowania, że są to często kluczowe 

funkcjonalności, bez których serwisy te... tracą sens dla użytkowników z 

niepełnosprawnościami. Rodzi to uzasadnioną obawę o równy dostęp podmiotu publicznego 

dla wszystkich. 

Funkcjonalności te mogą być różne, zależnie od funkcji pełnionej przez daną stronę. To po 

stronie właściciela witryny konieczna jest troska o prawidłowe określenie zarówno jej 

podstawowej funkcji, jak i idących za nią podstawowych choćby funkcjonalności. Czego 

innego przecież użytkownik szuka na stronie internetowej urzędu miasta, a czego innego na 

stronie teatru czy pływalni. Wsparciem w zakresie określenia kluczowych funkcjonalności 

mogą być choćby narzędzia analityczne badające ruch na stronach. 

Niezależnie od ww. analizy, podstawową rekomendacją wynikającą z badania jest 

zapewnienie pełnej dostępności stron internetowych przez zobowiązane do tego podmioty 

publiczne, także na szczeblu lokalnym. 

Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn jest to na tę chwilę niemożliwe lub nieracjonalne 

kosztowo (bo np. tworzona jest od podstaw nowa, w pełni dostępna strona), drugą 

rekomendacją jest zadbanie przynajmniej o dostępność kluczowych dla użytkowników 

funkcjonalności stron internetowych, dokonaną w oparciu o rzetelną analizę ich potrzeb. 


	Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych
	Wprowadzenie
	Opis problemu
	Opis stanu prawnego
	Opis stanu faktycznego

	Opis badania
	Założenia badania
	Wyniki badania

	Wnioski i rekomendacje


