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Ranking został przeprowadzony w okresie od lipca do listopada 2017.

Główni audytorzy

 ■
 ■

Przemysław Marcinkowski – Fundacja Widzialni
Marcin Luboń – Fundacja Widzialni

Kierownik grupy konsultantów niepełnosprawnych

 ■ Ignacy Wasiluk – Fundacja Integracja

Konsultanci niepełnosprawni

 ■
 ■
 ■

Michał Janowski – konsultant niedowidzący
Paweł Bednarczyk – konsultant niedosłyszący
Przemysław Bielecki – konsultant niewidomy

Opracowanie graficzne

 ■ Marcin Luboń – Fundacja Widzialni

Dostępność serwisu internetowego oznacza możliwość korzystania 
z publikowanych w nim treści jak największej liczbie użytkowników w jak 
najszerszym zakresie. Dostępna witryna internetowa to taka, która pozwala na 
uniwersalne, wygodne i intuicyjne użytkowanie jej zasobów. Dzięki takiemu 
podejściu z dostępnych stron internetowych mogą korzystać wszystkie osoby 
– również zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Do tej grupy należą osoby 
niepełnosprawne sensorycznie, tj. osoby niewidome, słabowidzące, głuche, 
słabo słyszące oraz głuchoniewidome, osoby niepełnosprawne manualnie, 
intelektualnie, seniorzy, obcokrajowcy, a także osoby niewykształcone oraz 
niezamożne. 

Niniejszy raport jest wynikiem badań dostępności serwisów internetowych 
319 firm telekomunikacyjnych. Jest to pierwszy ranking dostępności stron małych 
i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Chcąc całościowo spojrzeć 
na rynek w badaniu ujęliśmy również strony części operatorów voipowych oraz 
biznesowych.

Ranking został podzielony na dwa etapy:

 ■

 ■

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

II etap – badanie z użytkownikami polegające na realizacji zadań w obrębie 
badanych serwisów przez konsultantów z niepełnosprawnością (osoby: 
niewidoma, niedowidząca, głucha).
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Wide-Net Jacek Wajda  ...............................................................................................349
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Wi-Net Łukasz Wlazłowski  .........................................................................................351
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Wrocnet Sp. z o.o.  .......................................................................................................353
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Badane serwisy

@Alfanet Marcin Małolepszy – alfanet24.pl
3Play Sp. z o.o. – 3play.pl
3S S.A. – 3s.pl
ACN Communications Polska Sp. z o.o. –   

myacn.eu/PL_PL/dps_europecall.html
Adampolnet Damian Bogucki – adampolnet.com
Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. – arreks.com.pl
Ahmes Sp. z o.o. – ahmes.pl
Airoute s.c. Sebastian Wrona, Szymon Wróbel – netarea24.pl
AlterTEL Sp. z o.o. – altertel.pl
AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki s.c. –   

ap-media.pl
Arbelon Sp. z o.o. – arbelon.pl
ARKUS s.c. Stanisław Błaszczuk, Jerzy Niski, Krzysztof Stypułkowski –   

arkusnet.pl
Arsatel Sp. z o.o. – haloip.pl
Art-Com Sp. z o.o. – artcom.pl
ASTA-NET S.A. – asta-net.pl
ATM S.A. – atman.pl
Audio Systems S. C. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych –   

kal.pl
Awacom Sp. z o.o. – awacom.net
Balmont Sp. z o.o. – balmont.pl
Bartnet Naruszewicz i Krawczun sp.j. – nortis.pl
Batex Paweł Bahranowski – wi-lan.net.pl
Beskid Media Sp. z o.o. – beskidmedia.pl
Bestgo.pl Sp. z o.o. – bestgo.pl
BetaSoft Sp. z o.o. – bestfon.eu
Bluenet Sp. z o.o. – bluenet.pl
Centrum Usług Komputerowych GROT Sp. z o.o. – grot.com.pl
Chojnet Maciej Szypryt – chojnet.pl
City Partner Sp. z o.o. – citypartner.pl
CITYnet – city-net.pl
City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. – citysat.com.pl
Claude ICT Poland Tomasz Dworakowski – telecube.pl
Computex Telecommunication Sp. z o.o. – computex.com.pl
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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COOL-NET Szymon Chmielak – cool-net.pl
Core-Tel Polska Sp. z o.o. – core-tel.com
Cosmos Net s.c. Monika Nowakowska, Krzysztof Nowakowski –   

new.cosmosnet.pl
CoverNET Damian Giecko – covernet.pl
Dar.Net Dariusz Lyczko – darnet.pl
Dolsat Sp. z o.o. – dolsat.pl
easyCALL.pl S.A. – easycall.pl
Edata s.c. Stanisław Olek, Witold Pawlak – edata.net.pl
Elart Stanisław Zakrzewski – www.elartnet.pl
Elcuk Kożuch sp.j. – titmedia.pl
Eltronik Media Sp. z o.o. Sp. K. – marvin2.eltronik.net.pl
Enformatic Sp. z o.o. – enformatic.pl
Eoon Sp. z o.o. – muff.pl
e-SBL.net Sp. z o.o. – sblinternet.pl
Espol Police Sp. z o.o. – police.espol.com.pl
Espol Sp. z o.o. – espol.com.pl
ETTH Bartosz Bachowski – etth.pl
Euronet Norbert Saniewski Sp.j. – strona.euro-net.pl
Exatel S.A. – exatel.pl
F.H.U. Comp-Serwis Radosław Bilski – comp-serwis.com.pl
F.H.U. EZ-bit Tomasz Zakonek – ezbit.pl
F.H.U.Intersieć Urszula Kołodziej – intersiec.net.pl
F.H.U.Max-Serwis Ewa i Robert Smoter – himax.com.pl
F.P.H.U. Gesa Stanisław Kubica – gesanet.net
F.P.H.U. Info-Net s.c. Jan Boczar, Mirosław Kaszuba – in.net.pl
F.P.U.H. Czajen Krzysztof Czaja – czajen.pl
Faith-Net s.c. Robert Wróbel, Stanisław Sutkowski – faith.pl
FALCONN Falkowski Tomasz – falconn.pl
FAST-NET s.c. Roman Barski, Rafał Suliga – fast-net.pl
Feromedia Sp. z o.o. – feromedia.net
FIBERLINK Sp. z o.o. – fiberlink.pl
FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża – finemedia.pl
Firma C3 Dariusz Jaworski – c3.net.pl
Firma Handlowa Giga Arkadiusz Koćma – gigainternet.pl
Firma Handlowo – Usługowa KOMPEX – kompex.pl

http://www.alfanet24.pl
http://3play.pl
http://www.3s.pl
http://myacn.eu/PL_PL/dps_europecall.html
http://adampolnet.com
http://arreks.com.pl
http://ahmes.pl
http://netarea24.pl
http://altertel.pl
http://ap-media.pl
http://arbelon.pl
http://arkusnet.pl
http://haloip.pl
http://artcom.pl
https://asta-net.pl
https://atman.pl
http://kal.pl
http://awacom.net
http://balmont.pl
http://nortis.pl
http://wi-lan.net.pl
http://beskidmedia.pl
http://bestgo.pl
http://bestfon.eu
http://bluenet.pl
http://grot.com.pl
http://chojnet.pl
https://citypartner.pl
https://city-net.pl
http://citysat.com.pl
https://telecube.pl
http://computex.com.pl
http://cool-net.pl
http://core-tel.com
http://new.cosmosnet.pl
http://covernet.pl
http://darnet.pl
http://dolsat.pl
http://easycall.pl
http://edata.net.pl
http://www.elartnet.pl
https://titmedia.pl
http://marvin2.eltronik.net.pl
http://enformatic.pl
http://muff.pl
http://sblinternet.pl
http://police.espol.com.pl
http://espol.com.pl
http://etth.pl
http://strona.euro-net.pl
http://exatel.pl
http://comp-serwis.com.pl
http://ezbit.pl
http://intersiec.net.pl
http://himax.com.pl
http://gesanet.net
http://in.net.pl
http://czajen.pl
http://faith.pl
http://falconn.pl
http://fast-net.pl
http://feromedia.net
http://fiberlink.pl
http://finemedia.pl
http://c3.net.pl
http://gigainternet.pl
http://kompex.pl
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Firma Informatyczna NSOLVE s.c. Przemysław Cieślik, Rafał Baran –   
wno.net.pl

FM Group Mobile Sp. z o.o. – fmgroupmobile.pl
FORWEB s.c. Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski – forweb.pl
FreePhone Sp. z o.o. – freephone.pl
Futuro Exito Sp. z o.o. – futuroexito.pl
G.ART Technology Artur Grabiec – toop.pl
Galena Sp. z o.o. – telegrosik.pl
Gawex Media Sp. z o.o. – gawex.pl
GCI Sp. z o.o. – ipgo.pl
G-Net s.c. Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski – multiplay.pl
Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp. z o.o. – tgo.pl
GTR Networks Bartłomiej Konieczny – gtrnet.pl
HB Technology Hubert Szczukiwicz – hbtechnology.pl
HLG Sp. z o.o. – hlg.com.pl
HomeNet Technologies Sp. z o.o. – homenett.pl
Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. – horyzont.net
Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, Bogusław Sanek, 

Michał Szerment, Cezary Bajurka – htk.net.pl
Hypernet s.c. Marek Liszka, Łukasz Bobek – hypernet.biz.pl
Impact Telecom Sp. z o.o. – impact-telecom.pl
Indeo Andrzej Serbeński – indeo.pl
Inet Centrum s.c. Jolanta Brandys, Paweł Brandys – inetcentrum.pl
Infostrefa Sp. z o.o. – infostrefa.pl
Insatel Sp. z o.o. – insatel.pl
Insport Bożenna Pięcek – insport.pl
Instalnet Szabat, Rydzewski sp.j. – internet.krasnik.pl
Integra Paweł Mróz – integra.tarnow.net.pl
Integral Katarzyna Fitas – integral-it.pl
Intelligent Technologies S.A. – itsa.pl
InterArena Mariusz Grabowski – interarena.pl
Interdam Damian Zarzycki – san-net.pl
Interka s.c. Tomasz Gawin, Tomasz Respondek – interka.pl
Interkam s.c. Zbigniew Kowalewski, Sylwia Szczepanik, Dominik 

Szczepanik – interkam.pl
Interkonekt s.c. Paweł Barczyk, Tomasz Furman – interkonekt.pl
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•
•
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•
•
•
•
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•
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•
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•
•
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Interline Bogdan Rusin – interline.net.pl
Intermatik Mateusz Skucik – intermatik.eu
Internet Serwis Wojciech Bandurowski – prudnik.eu
Interq Usługi Internetowe s.c. Ryszard Ziembicki, Tomasz Skotnicki –   

internetq.pl
InterWan-Usługi ISP Paweł Kurkus (nowa nazwa: InterWan Sp. z. o.o.) – 

interwan.pl
Iptell Sp. z o.o. – happycall.pl
IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński – istsc.pl
IT-COM Sp. z o.o. – it-com.pl
Ivendo Bartosz Kućmin – ivendo.com.pl
Iwacom Sp. z o.o. – iwacom.pl
JJS Sp. z o.o. – jjs.pl
JMDI Jacek Maleszko – jmdi.pl
JNS Sp. z o.o. – jns.pl
Jopek Wiesława Jopek – jopek.com.pl
Kaja Komputer Krzysztof Jasek – kajakom.pl
Kamnet Kamil Turoń – kamnet.pl
KAPPA s.c. Tomasz Kicowski, Beata Staroń-Kicowska – kappa.com.pl
Kasko s.c. działająca pod nazwą handlową Gremium Konrad Lewandowski, 

Katarzyna Lewandowska – gremium.net.pl
Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. – klucz.net
Koba sp. z o.o. – koba.pl
Kolnet sp. z o.o. – www.kolnet.eu
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. – pgg.pl
Komster Sp. z o.o. – komster.pl
Korbank S.A. – korbank.pl
KRT-NET – krt.net.pl
P.H.U. Gaja sp. z o.o., Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o. –   

ksinternet.pl
Leon Sp. z o.o. – leon.pl
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. – lcb.leszno.pl
Limes sp. z o.o. – limes.com.pl
Link-Net Marek Majchrzak – link-net.pl
LiveNet Sp. z o.o. – midiko.pl
Lokis Łukasz Piotr Frąckowiak – lokis.info

http://wno.net.pl
http://fmgroupmobile.pl
https://forweb.pl
https://freephone.pl
https://futuroexito.pl
http://toop.pl
http://telegrosik.pl
http://gawex.pl
http://ipgo.pl
http://multiplay.pl
http://tgo.pl
http://gtrnet.pl
http://hbtechnology.pl
http://hlg.com.pl
http://homenett.pl
https://horyzont.net
http://htk.net.pl
http://hypernet.biz.pl
http://impact-telecom.pl
http://indeo.pl
http://inetcentrum.pl
http://infostrefa.pl
https://insatel.pl
https://insport.pl
http://internet.krasnik.pl
http://integra.tarnow.net.pl
http://integral-it.pl
http://itsa.pl
http://interarena.pl
http://san-net.pl
https://interka.pl
http://interkam.pl
https://interkonekt.pl
http://interline.net.pl
http://intermatik.eu
http://prudnik.eu
https://internetq.pl
http://interwan.pl
https://happycall.pl
http://istsc.pl
http://it-com.pl
http://ivendo.com.pl
http://iwacom.pl
http://jjs.pl
http://jmdi.pl
http://jns.pl
http://jopek.com.pl
http://kajakom.pl
http://kamnet.pl
http://kappa.com.pl
http://gremium.net.pl
https://klucz.net
http://koba.pl
http://www.kolnet.eu
http://pgg.pl
http://komster.pl
http://korbank.pl
http://krt.net.pl
https://ksinternet.pl%0D
http://leon.pl
http://lcb.leszno.pl
http://limes.com.pl
http://link-net.pl
https://midiko.pl
http://lokis.info
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LubMAN UMCS Sp. z o.o. – lubman.pl
Lubuskie Sieci Światłowodowe Sp. z o. o. – lss.net.pl
Markomp Marcin Wójcik – markomp.net.pl
Markomp Marek Matejkowski – markomp.pl
Marlena Marek Zięba – knz.pl
Marsoft S.A. – marsoft.pl
Matronix Marcin Moczulski – multi-telekom.pl
MCG Jakub Skorek – fajny.net.pl
MDI Media s.c. Dorota Bielińska, Izabela Obszyńska (nowa nazwa: SOFTNET 

TELEKOM BIELIŃSKA s. j.) – m2.mdimedia.pl
Media System Robert Bukowski – mediasystem-tdi.pl
Miconet Sp. z o.o. – multimetro.pl
Microchip s.c. Wojciech Wrodarczyk, Adam Kossowski – microchip.net.pl
Microlink Michał Łaszczyk – microlink.pl
MIDIKO sp. z o.o. – midiko.pl
Milichsoft Rafał Miliszewski – milichsoft.pl
Mirosław Brzana Cybermax S.C. Mirosław Brzana, Tomasz Brzana, Zbigniew 

Brzana – www.cybermax.pl
MK Center Kamila Molecka-Młynarczyk – rapidsklep.com
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – msm.torun.pl
MPC Paweł Oleksiewicz – internet.mpcnet.pl
MT-Net Grażyna Wójcik, Jarosław Kuśnierz s.c. – mt.pl
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – nask.pl
NEA NET Łukasz Ługowski – nea.net.pl
NETCENTRICA Sp. z o.o. – netcentrica.pl
Netfala Mariusz Chmielewski – netfala.pl
Netkom Tomasz Groszek – netkom.zalewo.info
Netkom Usługi Informatyczne Maciej Żukowski – www.eplanet24.com
Net-Kont@kt Michał Pawlak, Przemysław Janicki (nowa nazwa: 

Net-Kont@kt s.c. Michał Pawlak, Przemysław Janicki) – lipsko.net
Netmar Mariusz Wątor – netmar.net.pl
Netpartner Polska Sp. z o.o. – netpartner.com.pl
Net-Partner s.c. Izabela Kozłowska, Tomasz Kozłowski – net-partner.pl
Netpol Piotr Pruba – dobryinternet.net.pl
Netrunner Anna Polak – netrunner.com.pl
Nette Sp. z o.o. – nette.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•

Nettelekom GK Sp. z o.o. – nettelekom.pl
New Telekom Sp. z o.o. – newtelekom.cal.pl
Nextwire Cezary Grotowski – nextwire.pl
Niles Sp. z o.o. – niles.pl
Novaia s.c. Piotr Setlak, Łukasz Wolańczyk – novaia.pl
Nowa Telefonia Sp. z o.o. – nowa-telefonia.pl
Nowatel Sp. z o.o. – tygrys.net
Omikron dr Karol Chrabański – omikron.com.pl
Optilink Piotr Dąbrowski – telekom24.pl
Orion Błażej Hess – skleporion.net
ostrog.NET Jarosław Wałęga, Maciej Musioł sp.j. – ostrog.net
P.H.U. Classcom Sp. z o.o. – classcom.pl
P.H.U. Hajdamowicz Mirosław Hajdamowicz – greenlan.pl
P.H.U. Mokadi Wiesława Kaźmierczak – internet.mokadi.pl
P.H.U. OPNET Artur Sabat – opatow.net
P.H.U. Punkt Handlowo-Usługowy Inter-Cafe Marianna Pełka (nowa nazwa: 

P.H.U. Inter-Cafe Marianna Pełka) – ikarnet.net
P.P.H. Aura Sp. z o.o. – tvkaura.pl
P.P.H. RENE Wiesław Kolatowicz – rene.com.pl
P.P.H.U. A&K Chamerlińscy S.J. – tvk-net.pl
P.P.H.U. Jan Koper – tom-net.pl
P.P.H.U. LUKSus Grzegorz Włoch – luksus.net.pl
P.P.U.H. Duna Piotr Dunaj – duna.pl
P.W.U. INET Sp. z o.o. – inet-siec.pl
Peoplefone Polska S.A. – plfon.pl
Petrus Polska Sp. z o.o. – petrus.pl
Piekary.Net s.c. Sebastian Haider, Grzegorz Czempik – piekary.net
Piotr Galas – galas.net.pl
Plast- Com Monika Skucha – plastcom.pl
Polmex-Serwis s.c. Monika Furtak, Artur Furtak – pxs.pl
Polska Grupa Telekomunikacyjna S.A. – pgtsa.pl
Poltel Sp. z o.o. Sp. k. – e-poltel.pl
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu – wtvk.pl
PPHU Macrosat Krzysztof Kacprowicz – macrosat.pl
ProfiGroup Łukasz Grzelak – profitel.pl
Progress Plus s.c. Damian Adamski, Marcin Zapora – progressplus.pl

https://lubman.pl
http://lss.net.pl
http://markomp.net.pl
http://markomp.pl
http://knz.pl
http://marsoft.pl
http://multi-telekom.pl
http://fajny.net.pl
http://m2.mdimedia.pl
http://mediasystem-tdi.pl
http://multimetro.pl
http://microchip.net.pl
http://microlink.pl
http://midiko.pl
http://milichsoft.pl
http://www.cybermax.pl
http://rapidsklep.com
http://msm.torun.pl
http://internet.mpcnet.pl
https://mt.pl
https://nask.pl
http://nea.net.pl
https://netcentrica.pl
https://netfala.pl
http://netkom.zalewo.info
http://www.eplanet24.com
http://lipsko.net
http://netmar.net.pl
http://netpartner.com.pl
http://net-partner.pl
http://dobryinternet.net.pl
https://netrunner.com.pl
http://nette.pl
http://nettelekom.pl
http://newtelekom.cal.pl
http://nextwire.pl
http://niles.pl
http://novaia.pl
http://nowa-telefonia.pl
http://tygrys.net
http://omikron.com.pl
http://telekom24.pl
http://skleporion.net
http://ostrog.net
http://classcom.pl
http://greenlan.pl
http://internet.mokadi.pl
http://opatow.net
http://ikarnet.net
http://tvkaura.pl
http://rene.com.pl
http://tvk-net.pl
http://tom-net.pl
http://luksus.net.pl
http://duna.pl
http://inet-siec.pl
https://plfon.pl
http://petrus.pl
http://piekary.net
http://galas.net.pl
http://plastcom.pl
http://pxs.pl
http://pgtsa.pl
http://e-poltel.pl
http://wtvk.pl
http://macrosat.pl
http://profitel.pl
http://progressplus.pl
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Progress Plus Sp. z o.o. – progressplus.pl
Pro-Internet Sp. z o.o. (nowa nazwa: Pro internet Sp. z o.o. Sp. k.) – 

kosakowo.net
Protekst Komputer Sprzedaż-Usługi-Serwis Mariusz Ławrynowicz –   

wschowa.net.pl
Proxnet Grzegorz Miaz, Paweł Tarnowski, Tomasz Tarnowski, Krzysztof 

Wróbel sp.j. – proxnet.pl
Przedsiębiorstwo AJC s.c. Adam Ozga, Jarosław Kubala – ajc.com.pl
Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o. – elpos.net
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Informatyczne Gigabit Aleksandra 

Sydor – gigabit.info.pl
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych 

TELPOL Jerzy Krempa – telpol.net.pl
Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój  

promax.media.pl
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. – telgam.pl
P.H.U BitNet s.c – bitnetsc.pl
PTS S.A. – ptstelekom.pl
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa – psm.pulawy.pl
Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski – www.telfree.eu
Regionalna Telewizja Kablowa sp.j. L. Iwański i Wspólnicy – rtk.pl
Rudna-Net Mariola Piątkowska – rudna-net.pl
RWD Prospect Sp. z o.o. – prospect.pl
Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. – rybnet.pl
Sacom System Sebastian Białkowski – sacomnet.org
Saftex Grzegorz Gazda – saftex.pl
Sat-Film Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – satfilm.pl
Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp.j. – smsnet.pl
SAV Sp. z o.o. – sav.tkb.pl
Sejnet Rafał Sławiński – sejnet.pl
Sferanet S.A. – sferanet.pl
Sferia S.A. – sferia.pl
Sieci Blokowe s.c. Michał Gołofit, Paweł Wojtal – blokowe.pl
Sileman Sp. z o.o. – sileman.pl/home
Skorpio Piotr Groborz – skorpio.net.pl

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
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•

•
•
•
•
•
•
•

SKYDATA.PL – skydata.pl
Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli – skynet.net.pl
Speedmedia Sp. z o.o. – speedmedia.pl
Speed-Net Arkadiusz Broniecki – speed-net.com.pl
Spikon Sp. z o.o. – spikon.eu
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Słowianin –   

telefonia.smslowianin.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance –   

smlw.smtvsat.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec – sm-metalowiec.com.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód – www.smrw.lodz.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu – tvsm.pl
Spółdzielnia Telekomunikacyjna – stz.com.pl
Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST – ostnet.pl
Spółdzielnia Telekomunikacyjna Wist w Łące – wist.com.pl
SpTelek Sp. z o.o. – new.sptelek.pl
Storm Media Mariusz Grabowski (nowa nazwa: STORM media Sp. z o.o.) – 

stormmedia.pl
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT 364 – widzew.net
Strong – PC Tomasz Piekarski – strong-pc.com
Strzyżowski.Net Janusz Gomółka – strzyzowski.net
STUDIO WIK s.c. Krzysztof Łopata, Maria Łopata – wiknet.pl
SulikaNET s.c. Tomasz Lewko, Paweł Mojżuk – sulika.net
Supermedia Sp. z o.o. – supermedia.pl/klient_indywidualny
Syntell S.A. – actio.pl
Syrion Sp. z o.o. – syrion.pl
Syriusz Dominika Mosor – syriusz.net.pl
Systel Systemy Teleinformatyczne (nowa nazwa: Systel Systemy 

Teleinformatyczne M. Linscheid S.J.) – systel.pl
Systemy Tele-Informatyczne Ingram Tomasz Koperski – ingram.com.pl
Szczecinski.Com Paweł Szczeciński – hapay.pl
Szybki-Net S. Bajor Ł. Siwik Z. Wieczorek sp.j. – szybki-net.pl
Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. – obroki.pl
Świdman s.c. – swidman.pl
Tarnowski Ośrodek Informacyjny Aleksander Rajski – tarman.pl
TBM Telekom Sp. z o.o. – tbmtelekom.pl

http://progressplus.pl
http://kosakowo.net
http://wschowa.net.pl
https://proxnet.pl
http://ajc.com.pl
http://elpos.net
http://gigabit.info.pl
http://telpol.net.pl
http://promax.media.pl
http://telgam.pl
http://bitnetsc.pl
http://ptstelekom.pl
http://psm.pulawy.pl
http://www.telfree.eu
http://rtk.pl
http://rudna-net.pl
http://prospect.pl
http://rybnet.pl
http://sacomnet.org
http://saftex.pl
http://satfilm.pl
http://smsnet.pl
http://sav.tkb.pl
http://sejnet.pl
http://sferanet.pl
http://sferia.pl
http://blokowe.pl
https://sileman.pl/home
http://skorpio.net.pl
http://skydata.pl
http://skynet.net.pl
http://speedmedia.pl
http://speed-net.com.pl
http://spikon.eu
http://telefonia.smslowianin.pl
http://smlw.smtvsat.pl
http://sm-metalowiec.com.pl
http://www.smrw.lodz.pl
http://tvsm.pl
http://stz.com.pl
http://ostnet.pl
http://wist.com.pl
http://new.sptelek.pl
http://stormmedia.pl
http://widzew.net
http://strong-pc.com
http://strzyzowski.net
http://wiknet.pl
http://sulika.net
http://supermedia.pl/klient_indywidualny
http://actio.pl
http://syrion.pl
http://syriusz.net.pl
http://systel.pl
http://ingram.com.pl
http://hapay.pl
http://szybki-net.pl
http://obroki.pl
http://swidman.pl
https://tarman.pl
http://tbmtelekom.pl
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Badane serwisy

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

TELBESKID Sp. z o.o. – telbeskid.com.pl
Tele Promo Sp. z o.o. – telepromo.pl
Telefony Podlaskie S.A. – telefonypodlaskiesa.pl
Telekomunikacja 7Line Sp. z o.o. – 7line.pl
Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o. – tdladomu.pl
Telekomunikacja Miejska S.A. – tmsa.pl
Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. – tpodlasie.pl
Tele-Media Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Marian Kowalik –  

telemedia.pl
Telepartner Sp. z o.o. – ototelefon.pl
Telepoland Stożek – sp.j. – centrale.telepoland.pl
Telestrada S.A. – telestrada.pl
Teleray Sp. z o.o. – teleray.pl
Telewizja Kablowa Bart-Sat Stowarzyszenie w Bartoszycach – bartsat.pl
Telewizja Kablowa Bieszczady Sp. z o.o. – tkbieszczady.pl
Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. – tkchopin.pl
Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o. – dipol.tkb.pl
Telewizja Kablowa Hajnówka sp. j. – tvkhajnowka.pl
Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. – tkk.net.pl
Telewizja Kablowa Satel Sp. z o.o. – satellezajsk.pl
Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. – tks.pl
Telico Sp. z o.o. – telico.pl
Telkab Sp. z o.o. – tczew.net.pl
TEL-KAB Sp. z o.o. S.K. – telkab.pl
Tellion Sp. z o.o. – tellion.pl
Tel-Net Krzysztof Frąc – bezprzewodowy.internetdsl.pl
Telsat Systemy Teleinformatyczne Paweł Kowalski, Krystyna  

Jędrzejczyk s.c. – osiedlowa.pl
TepsaNet Stanisław Nowacki (nowa nazwa: TepsaNet Nowaccy S. J.) – 

portal.tepsanet.pl
The Best Media Halina Ostrowska – bestlan.net
Timplus s.c. Bogusław Dudek, Radosław Walentowski – fiberplus.pl
TKSoftware Tadeusz Kowalczyk – eurotelefon.eu
Tomasz Karolczak Netgate S.C. Tomasz Karolczak I Jacek Banecki – ng.pl
TOP-NET s.c. Maciej Cieplak, Tomasz Czajkowski – top.net.pl
TPnets.Com Sp. z o.o. – mnc.pl

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Trade Partner Sp. z o.o. – tradepartner.pl
Transmitel Sp. z o.o. – transmitel.pl
Treston Andrzej Skraba (Treston S.C. Paweł Kędziora, Andrzej Skraba) 

(nowa nazwa: Treston s.c.) – treston.net
TVK Elżbieta Zjawiona – tvk.pl
Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. – virginmobile.pl
Virtual Line Sp. z o.o. – vline.pl
Virtual Telecom A.Sergiel, D.Ładniak sp.j. – virtualtelecom.pl
Voice Net Sp. z o.o. (nowa nazwa: Voice Net S.A.) – voice-net.pl
Wave Fiber Sp. z o.o.Wave Gdynia Sp. z o.o.Wave Radio Sp. z o.o. –   

wave.com.pl
WDM Computers Maria Jarosławska – wdm.pl
Webteam Telekomunikacja sp. z o.o. sp.k. – webteam.pl
WICOS Łukasz Kucharski – wicos.pl
Wide-Net Jacek Wajda – wide-net.pl
Wifimax s.c. Światłowski Radosław Zaremba Łukasz – wifimax.pl
Wi-Net Łukasz Wlazłowski – wi-net.pl
World Discount Telecommunication Polska Sp. z o.o. – mywdt.com.pl
Wrocnet Sp. z o.o. – wrocnet.pl
WWNET Bożena Furgol – wwnet.pl
Z.U.H. Elektron s.c. Bogumiła Wyka, Ryszard Wyka – elektron.com.pl
Zakład Usług Antenowych Antserwis sp.j. Kazimierz Kociński, Henryk 

Czajkowski, Olenia Kordylewicz – antserwis.pl
Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. – zetosa.pl
ZetNet Zbigniew Struski – zetnet.slupsk.pl
Zicom Next Sp. z o.o. – zicom.pl
ZTS Echostar Studio Piotr Ziemniewicz – echostar.pl
ZURT Sp. z o.o. – zurt.pl

http://telbeskid.com.pl
http://telepromo.pl
http://telefonypodlaskiesa.pl
http://7line.pl
http://tdladomu.pl
http://tmsa.pl
http://tpodlasie.pl
http://telemedia.pl
http://ototelefon.pl
http://centrale.telepoland.pl
http://telestrada.pl
http://teleray.pl
http://bartsat.pl
http://tkbieszczady.pl
http://tkchopin.pl
http://dipol.tkb.pl
http://tvkhajnowka.pl
https://tkk.net.pl
https://satellezajsk.pl
http://tks.pl
http://telico.pl
https://tczew.net.pl
https://telkab.pl
http://tellion.pl
http://bezprzewodowy.internetdsl.pl
http://osiedlowa.pl
http://portal.tepsanet.pl
http://bestlan.net
http://fiberplus.pl
http://eurotelefon.eu
http://ng.pl
http://top.net.pl
https://mnc.pl
http://tradepartner.pl
http://transmitel.pl
http://treston.net
http://tvk.pl
https://virginmobile.pl
http://vline.pl
http://virtualtelecom.pl
http://voice-net.pl
http://wave.com.pl
http://wdm.pl
http://webteam.pl
http://wicos.pl
http://wide-net.pl
http://wifimax.pl
http://wi-net.pl
http://mywdt.com.pl
http://wrocnet.pl
http://wwnet.pl
http://elektron.com.pl
http://antserwis.pl
http://zetosa.pl
http://zetnet.slupsk.pl
http://zicom.pl
http://echostar.pl
http://zurt.pl
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I etap. Badanie eksperckie

Analizowane elementy

1.

Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych

•
•
•

0 – rażące zaniedbanie
1 – częściowy brak
2 – poprawne

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

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

2.

Etykiety dla pól formularzy

•
•
•

0 – rażące zaniedbanie
1 – częściowy brak
2 – poprawne

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

formularzy jest zrozumiała. Inaczej jest w przypadku osób niewidomych. 

Programy czytające, którymi się posługują powinny przekazać informację 
o nietekstowych elementach jakimi są pola edycyjne, pola wyboru, listy 
rozwijane, itp. Będzie to możliwe w momencie kiedy każde z pól formularza 
będzie powiązane w kodzie HTML z etykietą.

W przypadku, gdy w formularzu znajdują się grupy opcji do zaznaczenia, np. przy 
pomocy pól radio albo checkbox, należy stosować grupowanie pól formularzy. 
Należy je stosować wszędzie tam, gdzie tematycznie można pogrupować 
pola formularza. Zwłaszcza w sytuacji, gdy pola mogą się powtarzać, np. przy 
składaniu zamówienia będą to pola adresu zamieszkania i pola adresu 
dostarczenia przesyłki.

3.

Użycie nagłówków

•
•
•

0 – rażące zaniedbanie
1 – są, ale niepoprawna struktura lub hierarchia
2 – poprawne

Nagłówki pełnią bardzo ważną rolę informacyjną i nawigacyjną dla osób 
niewidomych. Użytkownicy widzący skanują stronę wzrokiem i od razu mogą 
zidentyfikować główne sekcje strony internetowej. Osoby niewidome natomiast 
muszą poświęcić dużo więcej czasu, aby program czytający przekazał w formie 
głosu informacje zawarte w serwisie.

Dzięki skrótom klawiaturowym dostępnym w programie czytającym 
niewidomi mogą szybko poruszać się m.in. po nagłówkach. Dzięki temu mogą 
błyskawicznie przechodzić do głównych sekcji serwisu bez konieczności 
żmudnego odsłuchiwania całej treści linia za linią. Najistotniejszą rzeczą jest, aby 
konsekwentnie stosować nagłówki oraz w odpowiedniej hierarchii.
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4.

Użycie list

•
•
•

0 – rażące zaniedbanie
1 – słabe wykorzystanie
2 – poprawne

Listy (wypunktowane, numerowane, definicji) podobnie jak nagłówki są dla 
osób niewidomych jednym z podstawowych elementów nawigacyjnych 
i informacyjnych. Dzięki skrótom klawiaturowym dostępnym w programie 
czytającym niewidomi mogą poruszać się pomiędzy listami.

Dodatkową informacją przekazywaną przez czytniki ekranu jest ilość elementów 
w liście oraz czy nastąpiło zagnieżdżenie. Jest to doskonała konstrukcja do 
tworzenia menu, które często zawierają dziesiątki a nawet setki linków. Dzięki 
liście użytkownik wie z jaką ilością linków w menu ma do czynienia oraz dzięki 
możliwości zagnieżdżania list, o jego hierarchii.

5.

Kontrast tekstów w stosunku do tła

•
•
•

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

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

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

Nie należy zapominać o użytkownikach, którzy korzystają z trybów wysokiego 
(odwróconego) kontrastu dostępnych np. w systemie operacyjnym lub 
w dedykowanych aplikacjach asystujących jak np. ZoomText. Wówczas nie 
tylko cały interfejs systemu i oprogramowania jest zmieniony, ale wygląd stron 
internetowych również. Należy zadbać o to, aby wszystkie informacje, elementy 
nawigacyjne, formularze były również w tym trybie widoczne.

6.

Jednoznaczne tytuły stron

•
•
0 – niejednoznaczny
1 – jednoznaczny

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

 ■

 ■

 ■

 ■

jest to pierwszy tekst, który odczytują osoby korzystające z programów 
czytających.

otwarte okna przeglądarki są nazwane tytułem serwisu. Dzięki temu 
użytkownik jest w stanie zidentyfikować okno z podstroną, która go 
interesuje.

jest istotny dla pozycjonowania, np. Google wyżej punktuje szukane słowo 
kluczowe, jeśli występuje w tytule strony oraz wyświetla go w wynikach 
wyszukiwania.

nazwa pliku przy zapisie strony offline jest tytułem serwisu. W przeglądarce 
internetowej strona dodana do ulubionych lub zakładek zapisana jest pod 
aktualnym tytułem.
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I etap. Badanie eksperckie

7.

Sens odnośników 

•
•
•

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

Wszystkie elementy aktywne takie jak linki, przyciski formularza nie mogą być 
dla użytkowników dwuznaczne. Muszą być wystarczająco opisane z określeniem 
swojego celu, bezpośrednio z linkowanego tekstu lub w pewnych przypadkach – 
z linku w swoim kontekście np.: w paragrafach, które go otaczają, elementach list, 
komórkach lub nagłówkach tabeli.

Nie należy używać linków typu: „więcej”, „tu”, „kliknij tutaj”, „wszystkie”, które poza 
kontekstem nic nie znaczą.

8.

Obsługa za pomocą klawiatury i widoczność zaznaczenia

•

•

•

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

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

2 – poprawna

Każdy element serwisu oraz każda jego funkcjonalność powinna być dostępna 
przy użyciu klawiatury, za wyjątkiem tych, które konwencjonalnie nie mogą 
być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny). Spełnienie tych wymagań 
będzie szczególnie ważne dla użytkowników niewidomych i/lub korzystających 
tylko z klawiatury np. użytkowników z zaburzeniami koordynacji ruchowej 
i niewydolności mięśniowej górnych partii ciała.

Należy zadbać przede wszystkim o to, aby każdy element aktywny był 
przedstawiony za pomocą jego semantycznego odpowiednika HTML: dla linków 

będzie to znacznik <a>, który powinien zawierać atrybut href, dla pól i przycisków 
formularzy będą to znaczniki np. <input>, <select>, <button> itp.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie zdarzeń typu: onclick, 
onmouseover itp. zwłaszcza jeśli zachodzą one na elementach nieaktywnych. 
Wówczas nie będzie możliwe wykonanie zadania bez użycia myszki.

Obsługując serwis za pomocą klawiatury, użytkownik musi widzieć, na którym 
aktywnym elemencie się znajduje. Można to sprawdzić, poruszając się po stronie 
klawiszem Tab. Absolutne minimum to pozostawienie domyślnych ustawień 
wyglądu fokusa przeglądarki. 

9.

Język dokumentu

•
•
0 – brak lub źle zdefiniowany
1 – poprawny

Główny język strony powinien być określony za pomocą atrybutu lang 
w znaczniku HTML.

Jest to bardzo ważne ponieważ programy czytające obsługujące wiele języków 
mogą dostosować wymowę i składnię do zadeklarowanego języka, używając 
odpowiedniego akcentu. Jeśli dla wersji polskiej będzie ustawiony inny język, 
wówczas program czytający zacznie polski tekst  odczytywać w innym języku, 
powodując tekst całkowicie niezrozumiałym.

10.

Bezpośredni dostęp (skip links)

•
•
0 – całkowity brak lub błędnie działające
1 – poprawny
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Niewielu użytkowników ma czas na odczytywanie i analizowanie wszystkich 
treści na stronie internetowej. Użytkownicy bez dysfunkcji mają ten komfort, że 
wzrokowo są w stanie szybko wyselekcjonować i odszukać interesujące elementy 
lub przy użyciu myszy szybko przewinąć stronę góra/dół.

Programy czytające odczytują treści liniowo, więc odszukanie interesującej 
informacji trwa długo. Pomimo tego, że każdy program czytający posiada skróty 
klawiaturowe, dzięki którym można poruszać się po dowolnych elementach 
serwisu: nagłówkach, linkach, listach, polach formularzy, akapitach etc., to 
w dalszym ciągu problemem jest czas, szybkość i gwarancja dotarcia do 
pożądanej informacji.

Można szybko i małym nakładem pracy ułatwić nawigację i pominięcie 
powtarzających się na podstronach stałych elementów, jak np. informacje 
w nagłówku czy menu serwisu. Pierwszą informacją „wyświetloną” (informacja 
ta niekoniecznie musi być widoczna w serwisie) przez przeglądarkę będzie menu 
służące do przechodzenia, bez przeładownia strony, do istotnych treści serwisu 
za pomocą kotwic.

11.

Wyszukiwarka

•
•
0 – nie ma lub nie działa
1 – jest 

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

12.

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

•0 – brak

•
•
1 – niewielkie
2 – różnorodne

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

odzajów wad wzroku jest bardzo dużo: krótkowzroczność, dalekowzroczność, 
astygmatyzm, nierozróżnianie barw etc. Do tych dysfunkcji należy dodać 
problemy związane z wiekiem dojrzałym. Osobom starszym trudniej jest sprawnie 
poruszać się po zasobach internetowych. Osoby z wadami wzroku wcale nie 
muszą korzystać z oprogramowania powiększającego i często nie wiedzą, że mają 
możliwość powiększania tekstu w przeglądarce. Nie należy zakładać, że każdy, 
użytkownik Internetu doskonale zna swój system i wszystkie opcje przeglądarki.

Ponadto nie zawsze korzysta ze swojego komputera na którym znajdowało by się 
odpowiednie oprogramowanie dostosowujące kontrast. Jeśli zostaną wdrożone 
wspomniane mechanizmy i będą one łatwe do odnalezienia na stronie, to dla 
dużej grupy odbiorców korzystanie ze strony będzie bardziej komfortowe.

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

13.

Poprawność kodu HTML

•
•
0 – błędy
1 – brak błędów

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

Należy zwrócić szczególna uwagę, aby znaczniki HTML były prawidłowo 
podomykane oraz żeby nie dublować wartości atrybutów id.
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I etap. Badanie eksperckie

Wyniki I etapu (nazwy operatorów od @ do E)
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Obsługa z 
klawiatury 

(2)
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Wyszuki-
warka (1)

Dodatkowe 
ułatwienia 

(2)
(X)HTML (1)

@Alfanet Marcin 
Małolepszy

alfanet24.pl 7 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

3Play Sp. z o.o. 3play.pl 9 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0

3S S.A. 3s.pl 7 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

ACN Communications 
Polska Sp. z o.o.

myacn.eu/PL_PL/
dps_europecall.html

4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Adampolnet Damian 
Bogucki

adampolnet.com 7 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0

Agencja Rozwoju 
Regionalnego ARREKS 
S.A.

arreks.com.pl 8 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0

Ahmes Sp. z o.o. ahmes.pl 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Airoute s.c. Sebastian 
Wrona, Szymon 
Wróbel

netarea24.pl 6 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

AlterTEL Sp. z o.o. altertel.pl 11 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2 0

AP-Media Andrzej 
Kuchta, Marcin Szmyd, 
Łukasz Sanocki s.c.

ap-media.pl 6 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Arbelon Sp. z o.o. arbelon.pl 8 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0

ARKUS s.c. Stanisław 
Błaszczuk, Jerzy 
Niski, Krzysztof 
Stypułkowski

arkusnet.pl 8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Arsatel Sp. z o.o. haloip.pl 6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Art-Com Sp. z o.o. artcom.pl 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

ASTA-NET S.A. asta-net.pl 9 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0

ATM S.A. atman.pl 6 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

Audio Systems S. C. 
Robert Grzegorek, 
Aleksander Cuprych

kal.pl 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Awacom Sp. z o.o. awacom.net 9 0 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0

Balmont Sp. z o.o. balmont.pl 14 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0

Bartnet Naruszewicz i 
Krawczun sp.j.

nortis.pl 5 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Batex Paweł 
Bahranowski

wi-lan.net.pl 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Beskid Media Sp. z o.o. beskidmedia.pl 6 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

Bestgo.pl Sp. z o.o. bestgo.pl 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

BetaSoft Sp. z o.o. bestfon.eu 0 Pusta strona



21

I etap. Badanie eksperckie
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dokumentu 

(1)

Skip linki 
(1)

Wyszuki-
warka (1)

Dodatkowe 
ułatwienia 

(2)
(X)HTML (1)

Bluenet Sp. z o.o. bluenet.pl 7 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0

Centrum Usług 
Komputerowych GROT 
Sp. z o.o.

grot.com.pl 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Chojnet Maciej Szypryt chojnet.pl 9 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0

City Partner Sp. z o.o. citypartner.pl 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

CITYnet city-net.pl 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

City-Sat Gordzielik Sp. 
z o.o.

citysat.com.pl 13 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0

Claude ICT Poland 
Tomasz Dworakowski

telecube.pl 9 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Computex 
Telecommunication 
Sp. z o.o.

computex.com.pl 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

COOL-NET Szymon 
Chmielak

cool-net.pl 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Core-Tel Polska Sp. 
z o.o.

core-tel.com 7 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Cosmos Net s.c. 
Monika Nowakowska, 
Krzysztof Nowakowski

new.cosmosnet.pl 8 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

CoverNET Damian 
Giecko

covernet.pl 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Dar.Net Dariusz Lyczko darnet.pl 7 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Dolsat Sp. z o.o. dolsat.pl 9 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0

easyCALL.pl S.A. easycall.pl 6 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

Edata s.c. Stanisław 
Olek, Witold Pawlak

edata.net.pl 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Elart Stanisław 
Zakrzewski

elart.com.pl 0 Strona nie ładuje się

Elcuk Kożuch sp.j. titmedia.pl 9 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Eltronik Media Sp. z 
o.o. Sp. K.

marvin2.eltronik.net.pl 11 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0

Enformatic Sp. z o.o. enformatic.pl 8 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Eoon Sp. z o.o. muff.pl 8 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0

e-SBL.net Sp. z o.o. sblinternet.pl 9 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 0

Espol Police Sp. z o.o. police.espol.com.pl 9 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

Espol Sp. z o.o. espol.com.pl 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

ETTH Bartosz 
Bachowski

etth.pl 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0
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(2)
(X)HTML (1)

Euronet Norbert 
Saniewski Sp.j.

strona.euro-net.pl 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Exatel S.A. exatel.pl 9 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Wyniki I etapu (nazwy operatorów od F do I)

Nazwa Adres Suma (21)
Odpowied-
niki teksto-

we (2)
Etykiety (2) Nagłówki 

(2) Listy (2) Kontrast 
(2)
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ków (2)
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(2)

Język 
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(1)
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(1)
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warka (1)

Dodatkowe 
ułatwienia 

(2)
(X)HTML (1)

F.H.U. Comp-Serwis 
Radosław Bilski

comp-serwis.com.pl 5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

F.H.U. EZ-bit Tomasz 
Zakonek

ezbit.pl 10 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0

F.H.U.Intersieć Urszula 
Kołodziej

intersiec.net.pl 8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

F.H.U.Max-Serwis Ewa 
i Robert Smoter

himax.com.pl 6 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

F.P.H.U. Gesa 
Stanisław Kubica

gesanet.net 5 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0

F.P.H.U. Info-Net s.c. 
Jan Boczar, Mirosław 
Kaszuba

in.net.pl 5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

F.P.U.H. Czajen 
Krzysztof Czaja

czajen.pl 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Faith-Net s.c. Robert 
Wróbel, Stanisław 
Sutkowski

faith.pl 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

FALCONN Falkowski 
Tomasz

falconn.pl 6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

FAST-NET s.c. Roman 
Barski, Rafał Suliga

fast-net.pl 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Feromedia Sp. z o.o. feromedia.net 8 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0

FIBERLINK Sp. z o.o. fiberlink.pl 8 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0

FineMEDIA s.c. 
Wojciech Wrona, 
Grzegorz Kałuża

finemedia.pl 8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0

Firma C3 Dariusz 
Jaworski

c3.net.pl 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Firma Handlowa Giga 
Arkadiusz Koćma

gigainternet.pl 9 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0

Firma Handlowo - 
Usługowa KOMPEX

kompex.pl 7 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
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(X)HTML (1)

Firma Informatyczna 
NSOLVE s.c. 
Przemysław Cieślik, 
Rafał Baran

wno.net.pl 6 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0

FM Group Mobile Sp. 
z o.o.

fmgroupmobile.pl 9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

FORWEB s.c. Monika 
Bodetko, Tomasz 
Pawłowski

forweb.pl 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

FreePhone Sp. z o.o. freephone.pl 9 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Futuro Exito Sp. z o.o. futuroexito.pl 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

G.ART Technology 
Artur Grabiec

toop.pl 9 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Galena Sp. z o.o. telegrosik.pl 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Gawex Media Sp. z o.o. gawex.pl 8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

GCI Sp. z o.o. ipgo.pl 11 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0

G-Net s.c. Tomasz 
Serwatka, Wojciech 
Rakoniewski

multiplay.pl 8 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Gorzowska Telewizja 
Przewodowa Sp. z o.o.

tgo.pl 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

GTR Networks 
Bartłomiej Konieczny

gtrnet.pl 6 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

HB Technology Hubert 
Szczukiwicz

hbtechnology.pl 5 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0

HLG Sp. z o.o. hlg.com.pl 8 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0

HomeNet Technologies 
Sp. z o.o.

homenett.pl 6 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0

Horyzont Technologie 
Internetowe Sp. z o.o.

horyzont.net 12 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1

Hrubieszowska 
Telewizja Kablowa 
s.c. Waldemar Migas, 
Bogusław Sanek, 
Michał Szerment, 
Cezary Bajurka

htk.net.pl 15 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 0

Hypernet s.c. Marek 
Liszka, Łukasz Bobek

hypernet.biz.pl 6 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Impact Telecom Sp. 
z o.o.

impact-telecom.pl 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Indeo Andrzej 
Serbeński

indeo.pl 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Inet Centrum s.c. 
Jolanta Brandys, 
Paweł Brandys

inetcentrum.pl 5 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Infostrefa Sp. z o.o. infostrefa.pl 5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Insatel Sp. z o.o. insatel.pl 0 Strona w budowie
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Insport Bożenna 
Pięcek

insport.pl 6 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Instalnet Szabat, 
Rydzewski sp.j.

internet.krasnik.pl 9 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1

Integra Paweł Mróz integra.tarnow.net.pl 6 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0

Integral Katarzyna 
Fitas

integral-it.pl 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Intelligent 
Technologies S.A.

itsa.pl 9 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0

InterArena Mariusz 
Grabowski

interarena.pl 6 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0

Interdam Damian 
Zarzycki

san-net.pl 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Interka s.c. Tomasz 
Gawin, Tomasz 
Respondek

interka.pl 9 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0

Interkam s.c. Zbigniew 
Kowalewski, Sylwia 
Szczepanik, Dominik 
Szczepanik

interkam.pl 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Interkonekt s.c. Paweł 
Barczyk, Tomasz 
Furman

interkonekt.pl 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Interline Bogdan Rusin interline.net.pl 9 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Intermatik Mateusz 
Skucik

intermatik.eu 10 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0

Internet Serwis 
Wojciech Bandurowski

prudnik.eu 5 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0

Interq Usługi 
Internetowe s.c. 
Ryszard Ziembicki, 
Tomasz Skotnicki

internetq.pl 0 Strona nie ładuje się

InterWan-Usługi ISP 
Paweł Kurkus

interwan.pl 14 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0

Iptell Sp. z o.o. happycall.pl 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0

IST s.c. Małgorzata 
Trawińska, Mariusz 
Trawiński

istsc.pl 13 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0

IT-COM Sp. z o.o. it-com.pl 7 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Ivendo Bartosz Kućmin ivendo.com.pl 10 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0

Iwacom Sp. z o.o. iwacom.pl 6 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
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JJS Sp. z o.o. jjs.pl 6 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

JMDI Jacek Maleszko jmdi.pl 10 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0

JNS Sp. z o.o. jns.pl 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Jopek Wiesława Jopek jopek.com.pl 6 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0

Kaja Komputer 
Krzysztof Jasek

kajakom.pl 7 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0

Kamnet Kamil Turoń kamnet.pl 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

KAPPA s.c. Tomasz 
Kicowski, Beata 
Staroń-Kicowska

kappa.com.pl 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Kasko s.c. działająca 
pod nazwą handlową 
Gremium Konrad 
Lewandowski, 
Katarzyna 
Lewandowska

gremium.net.pl 9 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Klucz Telekomunikacja 
Sp. z o.o.

klucz.net 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Koba sp. z o.o. koba.pl 15 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1

Kolnet sp. z o.o. www.kolnet.eu 10 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Polska Grupa Górnicza 
sp. z o.o.

pgg.pl 11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0

Komster Sp. z o.o. komster.pl 7 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0

Korbank S.A. korbank.pl 8 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

KRT-NET krt.net.pl 12 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1

P.H.U. Gaja sp. z o.o., 
Krapkowickie Sieci 
Internetowe sp. z o.o. 

ksinternet.pl 10 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0

Leon Sp. z o.o. leon.pl 11 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0

Leszczyńskie Centrum 
Biznesu Sp. z o.o.

lcb.leszno.pl 11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0

Limes sp. z o.o. limes.com.pl 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Link-Net Marek 
Majchrzak

link-net.pl 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

LiveNet Sp. z o.o. midiko.pl 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Lokis Łukasz Piotr 
Frąckowiak

lokis.info 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

LubMAN UMCS Sp. 
z o.o.

lubman.pl 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Lubuskie Sieci 
Światłowodowe Sp. 
z o. o.

lss.net.pl 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Markomp Marcin 
Wójcik

markomp.net.pl 14 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 2 1

Markomp Marek 
Matejkowski

markomp.pl 11 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 1 2 0

Marlena Marek Zięba knz.pl 10 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 0

Marsoft S.A. marsoft.pl 11 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0

Matronix Marcin 
Moczulski

multi-telekom.pl 7 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0

MCG Jakub Skorek fajny.net.pl 8 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0

MDI Media s.c. Dorota 
Bielińska, Izabela 
Obszyńska

m2.mdimedia.pl 14 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0

Media System Robert 
Bukowski

mediasystem-tdi.pl 12 1 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0

Miconet Sp. z o.o. multimetro.pl 7 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0

Microchip s.c. 
Wojciech Wrodarczyk, 
Adam Kossowski

microchip.net.pl 7 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Microlink Michał 
Łaszczyk

microlink.pl 5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1

MIDIKO sp. z o.o. midiko.pl 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Milichsoft Rafał 
Miliszewski

milichsoft.pl 5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Mirosław Brzana 
Cybermax S.C. 
Mirosław Brzana, 
Tomasz Brzana, 
Zbigniew Brzana

www.cybermax.pl 9 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0

MK Center Kamila 
Molecka-Młynarczyk

rapidsklep.com 0 Strona nie otwiera się

Młodzieżowa 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

msm.torun.pl 6 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0

MPC Paweł 
Oleksiewicz

internet.mpcnet.pl 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

MT-Net Grażyna 
Wójcik, Jarosław 
Kuśnierz s.c.

mt.pl 9 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
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Naukowa i 
Akademicka Sieć 
Komputerowa

nask.pl 19 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0

NEA NET Łukasz 
Ługowski

nea.net.pl 8 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

NETCENTRICA Sp. z 
o.o.

netcentrica.pl 6 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Netfala Mariusz 
Chmielewski

netfala.pl 9 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0

Netkom Tomasz 
Groszek

netkom.zalewo.info 9 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Netkom Usługi 
Informatyczne Maciej 
Żukowski

eplanet24.com 10 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1

Net-Kont@kt Michał 
Pawlak, Przemysław 
Janicki

lipsko.net 11 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0

Netmar Mariusz Wątor netmar.net.pl 6 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0

Netpartner Polska Sp. 
z o.o.

netpartner.com.pl 0 Strona w trakcie przebudowy

Net-Partner s.c. 
Izabela Kozłowska, 
Tomasz Kozłowski

net-partner.pl 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Netpol Piotr Pruba dobryinternet.net.pl 8 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Netrunner Anna Polak netrunner.com.pl 10 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0

Nette Sp. z o.o. nette.pl 6 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Nettelekom GK Sp. 
z o.o.

nettelekom.pl 6 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

New Telekom Sp. z o.o. newtelekom.cal.pl 13 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 0

Nextwire Cezary 
Grotowski

nextwire.pl 9 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0

Niles Sp. z o.o. niles.pl 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Novaia s.c. Piotr 
Setlak, Łukasz 
Wolańczyk

novaia.pl 6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Nowa Telefonia Sp. 
z o.o.

nowa-telefonia.pl 6 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0

Nowatel Sp. z o.o. tygrys.net 7 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Omikron dr Karol 
Chrabański

omikron.com.pl 8 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Optilink Piotr 
Dąbrowski

telekom24.pl 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
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Orion Błażej Hess skleporion.net 7 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

ostrog.NET Jarosław 
Wałęga, Maciej Musioł 
sp.j.

ostrog.net 11 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0

P.H.U. Classcom Sp. 
z o.o.

classcom.pl 7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

P.H.U. Hajdamowicz 
Mirosław Hajdamowicz

greenlan.pl 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

P.H.U. Mokadi 
Wiesława Kaźmierczak

internet.mokadi.pl 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

P.H.U. OPNET Artur 
Sabat

opatow.net 0 Strona nie ładuje się

P.H.U. Punkt 
Handlowo-Usługowy 
Inter-Cafe Marianna 
Pełka

ikarnet.net 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

P.P.H. Aura Sp. z o.o. tvkaura.pl 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

P.P.H. RENE Wiesław 
Kolatowicz

rene.com.pl 10 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0

P.P.H.U. A&K 
Chamerlińscy S.J.

tvk-net.pl 8 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0

P.P.H.U. Jan Koper tom-net.pl 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

P.P.H.U. LUKSus 
Grzegorz Włoch

luksus.net.pl 9 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0

P.P.U.H. Duna Piotr 
Dunaj

duna.pl 7 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

P.W.U. INET Sp. z o.o. inet-siec.pl 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Peoplefone Polska S.A. plfon.pl 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Petrus Polska Sp. z 
o.o.

petrus.pl 8 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0

Piekary.Net s.c. 
Sebastian Haider, 
Grzegorz Czempik

piekary.net 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Piotr Galas galas.net.pl 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Plast- Com Monika 
Skucha

plastcom.pl 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Polmex-Serwis s.c. 
Monika Furtak, Artur 
Furtak

pxs.pl 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Polska Grupa 
Telekomunikacyjna 
S.A

pgtsa.pl 0 Strona zgłoszona jako dokounująca ataków

Poltel Sp. z o.o. Sp. k. e-poltel.pl 7 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Poznańska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Winogrady w Poznaniu

wtvk.pl 9 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0
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PPHU Macrosat 
Krzysztof Kacprowicz

macrosat.pl 8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

ProfiGroup Łukasz 
Grzelak

profitel.pl 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Progress Plus s.c. 
Damian Adamski, 
Marcin Zapora

progressplus.pl 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Progress Plus Sp. z o.o. progressplus.pl 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Pro-Internet Sp. z o.o. kosakowo.net 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Protekst Komputer 
Sprzedaż-Usługi-
Serwis Mariusz 
Ławrynowicz

wschowa.net.pl 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Proxnet Grzegorz Miaz, 
Paweł Tarnowski, 
Tomasz Tarnowski, 
Krzysztof Wróbel sp.j.

proxnet.pl 10 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0

Przedsiębiorstwo 
AJC s.c. Adam Ozga, 
Jarosław Kubala

ajc.com.pl 7 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0

Przedsiębiorstwo 
Elektroniczno-
Mechaniczne ELPOS 
Sp. z o.o.

elpos.net 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowo-
Informatyczne Gigabit 
Aleksandra Sydor

gigabit.info.pl 6 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-
Montażowe Urządzeń 
Elektronicznych 
TELPOL Jerzy Krempa

telpol.net.pl 7 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0

Przedsiębiorstwo 
PROMAX sp.j. Zofia 
Fórmanek-Okrój, 
Wiesław Okrój

promax.media.pl 6 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne 
TELGAM S.A.

telgam.pl 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

P.H.U BitNet s.c bitnetsc.pl 7 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0

PTS S.A. ptstelekom.pl 0 Strona zgłoszona jako dokounująca ataków

Puławska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

psm.pulawy.pl 5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Radio-Telecom Andrzej 
de Junosza Załuski

www.telfree.eu 6 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0

Regionalna Telewizja 
Kablowa sp.j. L. 
Iwański i Wspólnicy

rtk.pl 8 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Rudna-Net Mariola 
Piątkowska

rudna-net.pl 12 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
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RWD Prospect Sp. 
z o.o.

prospect.pl 8 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0

Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. rybnet.pl 6 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0
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Sacom System 
Sebastian Białkowski

sacomnet.org 16 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1

Saftex Grzegorz Gazda saftex.pl 7 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Sat-Film Sp. z o.o. i 
Wspólnicy S.K.

satfilm.pl 10 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0

Sat-Mont-Service 
Jacek Mruk, Krzysztof 
Mruk sp.j.

smsnet.pl 7 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

SAV Sp. z o.o. sav.tkb.pl 8 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0

Sejnet Rafał Sławiński sejnet.pl 7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Sferanet S.A. sferanet.pl 8 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Sferia S.A. sferia.pl 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Sieci Blokowe s.c. 
Michał Gołofit, Paweł 
Wojtal

blokowe.pl 7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Sileman Sp. z o.o. sileman.pl/home 11 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Skorpio Piotr Groborz skorpio.net.pl 9 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0

SKYDATA.PL skydata.pl 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Skynet Sp. J. Krzysztof 
Skorupski, Filip 
Bacciarelli

skynet.net.pl 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Speedmedia Sp. z o.o. speedmedia.pl 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Speed-Net Arkadiusz 
Broniecki

speed-net.com.pl 5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Spikon Sp. z o.o. spikon.eu 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko-
Własnościowa 
Słowianin

telefonia.smslowianin.
pl

5 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko-
Własnościowa w 
Trzciance

smlw.smtvsat.pl 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
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Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Metalowiec

sm-metalowiec.com.pl 6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Radogoszcz-Wschód

www.smrw.lodz.pl 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w 
Grudziądzu

tvsm.pl 7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Spółdzielnia 
Telekomunikacyjna

stz.com.pl 8 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Spółdzielnia 
Telekomunikacyjna 
OST

ostnet.pl 7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Spółdzielnia 
Telekomunikacyjna 
Wist w Łące

wist.com.pl 9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0

SpTelek Sp. z o.o. new.sptelek.pl 8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Storm Media Mariusz 
Grabowski

stormmedia.pl 8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0

Stowarzyszenie 
Telewizji Kablowej 
TV-SAT 364

widzew.net 6 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0

Strong - PC Tomasz 
Piekarski

strong-pc.com 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Strzyżowski.Net 
Janusz Gomółka

strzyzowski.net 9 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0

STUDIO WIK s.c. 
Krzysztof Łopata, 
Maria Łopata

wiknet.pl 8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

SulikaNET s.c. Tomasz 
Lewko, Paweł Mojżuk

sulika.net 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Supermedia Sp. z o.o. supermedia.pl/klient_
indywidualny

8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0

Syntell S.A. actio.pl 8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Syrion Sp. z o.o. syrion.pl 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Syriusz Dominika 
Mosor

syriusz.net.pl 0 Błąd 403 Blokada serwisu

Systel Systemy 
Teleinformatyczne

systel.pl 9 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Systemy Tele-
Informatyczne Ingram 
Tomasz Koperski

ingram.com.pl 10 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 2 0

Szczecinski.Com 
Paweł Szczeciński

hapay.pl 8 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0

Szybki-Net S. Bajor 
Ł. Siwik Z. Wieczorek 
sp.j.

szybki-net.pl 13 1 0 1 2 2 1 2 1 1 0 0 2 0
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Śląski Rynek Hurtowy 
Obroki Sp. z o.o.

obroki.pl 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0

Świdman s.c. swidman.pl 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Tarnowski Ośrodek 
Informacyjny 
Aleksander Rajski

tarman.pl 9 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0

TBM Telekom Sp. z o.o. tbmtelekom.pl 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

TELBESKID Sp. z o.o. telbeskid.com.pl 7 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Tele Promo Sp. z o.o telepromo.pl 6 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0

Telefony Podlaskie 
S.A.

telefonypodlaskiesa.pl 11 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0

Telekomunikacja 7Line 
Sp. z o.o.

7line.pl 9 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1

Telekomunikacja Dla 
Domu Sp. z o.o.

tdladomu.pl 12 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 2 0

Telekomunikacja 
Miejska S.A.

tmsa.pl 0 Strona nie ładuje się

Telekomunikacja 
Podlasie Sp. z o.o.

tpodlasie.pl 10 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0

Tele-Media 
Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne 
Marian Kowalik

telemedia.pl 6 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Telepartner Sp. z o.o. ototelefon.pl 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Telepoland Stożek 
- sp.j.

centrale.telepoland.
com.pl

7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0

Telestrada S.A. telestrada.pl 6 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0

Teleray  Sp. z o.o. teleray.pl 0 Strona nie ładuje się

Telewizja 
Kablowa Bart-Sat 
Stowarzyszenie w 
Bartoszycach

bartsat.pl 0 Strona w trakcie przebudowy

Telewizja Kablowa 
Bieszczady Sp. z o.o.

tkbieszczady.pl 0 Strona nie ładuje się

Chopin Telewizja 
Kablowa  sp. z o.o.

tkchopin.pl 11 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0

Telewizja Kablowa 
Dipol Sp. z o.o.

dipol.tkb.pl 10 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0

Telewizja Kablowa 
Hajnówka sp. j.

tvkhajnowka.pl 11 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0

Telewizja Kablowa 
Koszalin Sp. z o.o.

tkk.net.pl 6 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

Telewizja Kablowa 
Satel Sp. z o.o.

satellezajsk.pl 11 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0

Telewizja Kablowa 
Świdnik Sp. z o.o.

tks.pl 5 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
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Telico Sp. z o.o. telico.pl 5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

Telkab Sp. z o.o. tczew.net.pl 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0

TEL-KAB Sp. z o.o. S.K. telkab.pl 8 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0

Tellion Sp. z o.o. tellion.pl 7 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Tel-Net Krzysztof Frąc bezprzewodowy.
internetdsl.pl

14 2 0 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0

Telsat Systemy 
Teleinformatyczne 
Paweł Kowalski, 
Krystyna Jędrzejczyk 
s.c.

osiedlowa.pl 9 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0

TepsaNet Stanisław 
Nowacki

portal.tepsanet.pl 0 Strona nie ładuje się

The Best Media Halina 
Ostrowska

bestlan.net 10 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0

Timplus s.c. Bogusław 
Dudek, Radosław 
Walentowski

fiberplus.pl 8 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0

TKSoftware Tadeusz 
Kowalczyk

eurotelefon.eu 7 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Tomasz Karolczak 
Netgate S.C. Tomasz 
Karolczak I Jacek 
Banecki

ng.pl 7 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0

TOP-NET s.c. Maciej 
Cieplak, Tomasz 
Czajkowski

top.net.pl 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

TPnets.Com Sp. z o.o. mnc.pl 9 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0

Trade Partner Sp. z 
o.o.

tradepartner.pl 12 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 0

Transmitel Sp. z o.o. transmitel.pl 7 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1

Treston Andrzej 
Skraba (Treston S.C. 
Paweł Kędziora, 
Andrzej Skraba)

treston.net 9 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0

TVK Elżbieta Zjawiona tvk.pl 6 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
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Virgin Mobile Polska 
Sp. z o.o.

virginmobile.pl 10 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Virtual Line Sp. z o.o. vline.pl 6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Virtual Telecom 
A.Sergiel, D.Ładniak 
sp.j.

virtualtelecom.pl 7 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Voice Net Sp. z o.o. voice-net.pl 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Wave Fiber Sp. z o.o. 
Wave Gdynia Sp. z o.o. 
Wave Radio Sp. z o.o.

wave.com.pl 5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

WDM Computers Maria 
Jarosławska

wdm.pl 10 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0

Webteam 
Telekomunikacja sp. z 
o.o. sp.k.

webteam.pl 5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

WICOS Łukasz 
Kucharski

wicos.pl 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

Wide-Net Jacek Wajda wide-net.pl 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Wifimax s.c. 
Światłowski Radosław 
Zaremba Łukasz 

wifimax.pl 12 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0

Wi-Net Łukasz 
Wlazłowski

wi-net.pl 13 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0

World Discount 
Telecommunication 
Polska Sp. z o.o.

mywdt.com.pl 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Wrocnet Sp. z o.o. wrocnet.pl 9 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0

WWNET Bożena Furgol wwnet.pl 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Z.U.H. Elektron s.c. 
Bogumiła Wyka, 
Ryszard Wyka

elektron.com.pl 6 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Zakład Usług 
Antenowych Antserwis 
sp.j. Kazimierz 
Kociński, Henryk 
Czajkowski, Olenia 
Kordylewicz

antserwis.pl 8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0

Zespół Efektywnych 
Technik 
Obliczeniowych S.A.

zetosa.pl 9 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 0

ZetNet Zbigniew 
Struski

zetnet.slupsk.pl 5 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Zicom Next Sp. z o.o. zicom.pl 12 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0
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Nazwa Adres Suma (21)
Odpowied-
niki teksto-

we (2)
Etykiety (2) Nagłówki 

(2) Listy (2) Kontrast 
(2)

Tytuł stro-
ny (1)

Sens lin-
ków (2)

Obsługa z 
klawiatury 

(2)

Język 
dokumentu 

(1)

Skip linki 
(1)

Wyszuki-
warka (1)

Dodatkowe 
ułatwienia 

(2)
(X)HTML (1)

ZTS Echostar Studio 
Piotr Ziemniewicz Sp. 
z o.o.

echostar.pl 13 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 2 0

ZURT Sp. z o.o. zurt.pl 16 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0



II etap 
Badanie z użytkownikami
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Badanie z użytkownikami niepełnosprawnymi przeprowadzili specjaliści Fundacji 
Integracja.

W badaniu brało udział 3 użytkowników z niepełnosprawnością. Każdy z tych 
użytkowników odpowiedział na pytania oraz wykonał w badanym serwisie 
3 zadania według podanych poniżej treści opisowych.

Opis pytań testu użytkowników

Pytania zostały zróżnicowane, celem uwzględnienia wpływu dysfunkcji 
użytkowników na ich możliwości bezproblemowego dostępu do treści. Treść 
pytań i wynik odpowiedzi zamieszczany jest dla każdego serwisu w tabeli 
zbiorczej.

Nr Treść pytania Użytkownik 
niewidomy

Użytkownik 
niedowidzący

Użytkownik 
głuchy

P1 Czy tytuły stron są poprawne? punktacja – –

P2 Czy prawidłowo opisano elementy graficzne? punktacja – –

P3 Czy struktura nagłówkowa jest poprawna? punktacja – –

P4 Czy kontrast teksów jest poprawny? – punktacja –

P5 Czy fokus jest dobrze widoczny? – punktacja –

P6 Czy są na stronie elementy regulacji czcionki i kontrastu? – punktacja –

P7 Czy istnieją dodatkowe ułatwienia dla osób głuchych? – – punktacja

P8 Czy treść stron jest zrozumiała? – – punktacja

Suma punktów punktacja

Punktacja:
•
•
0 – Nie
1 – Tak

Maksymalna do uzyskania punktacja:
 ■
 ■
 ■

użytkownik niewidomy – 3
użytkownik niedowidzący – 3
użytkownik głuchy – 2

Maksymalna suma punktów (punktacja łączna dla użytkowników niewidomych, 
niedowidzących i głuchych) – 8.

Pytania (P1-P3) kierowane są do użytkowników niewidomych. Pozwalają 
uzyskać informację o wpływie na skuteczność nawigacji tytułów stron, 
zastosowanej struktury nagłówkowej i treści linków graficznych. Odpowiedzi 
uwzględniają także poprawność stosowania opisów alternatywnych grafiki.

Pytania (P4-P6) pozwalają uzyskać informację od użytkowników 
niedowidzących o stopniu dostępności serwisu uwarunkowanej widocznością 
tekstów, linków i fokusa. Otrzymujemy także odpowiedź o stosowaniu na 
stronach funkcjonalności pozwalających przeprowadzać użytkownikom szybką 
regulację rozmiaru czcionki i kontrastu.

Pytania (P7-P8) dotyczą osób głuchych. Sprawdzany jest przede wszystkim 
stopień zrozumiałości treści stron przez tych użytkowników. Pod uwagę brana 
jest także dostępność ułatwień kontaktu lub zakupu usługi z wykorzystaniem 
tłumacza.

Opis zadań testu użytkowników

Treść zadań jest jednakowa dla każdego użytkownika biorącego udział w teście. 
Podobnie jak w przypadku pytań, treść zadań i wynik odpowiedzi zamieszczany 
jest dla każdego serwisu w tabeli zbiorczej.

Nr Treść zadania Użytkownik 
niewidomy

Użytkownik 
niedowidzący

Użytkownik 
głuchy

Z1 Sprawdź możliwość uzyskania adresu Firmy i kontaktu 
telefonicznego przez wyszukiwarkę lub mapę strony.

punktacja punktacja punktacja

Z2 Sprawdź możliwość wyszukania adresu Firmy i kontaktu 
telefonicznego na stronach serwisu.

punktacja punktacja punktacja

Z3 Sprawdź możliwość poprawnego wypełnienia formularza 
kontaktowego lub rejestracyjnego.

punktacja punktacja punktacja

Suma punktów punktacja

Punktacja:
•
•
0 – Zadanie nie wykonane
1 – Zadanie wykonane
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•Maksymalna do uzyskania punktacja:
 ■
 ■
 ■

użytkownik niewidomy – 3
użytkownik niedowidzący – 3
użytkownik głuchy – 3

Maksymalna suma punktów (punktacja łączna dla użytkowników niewidomych, 
niedowidzących i głuchych) – 9.

Zadanie (Z1) pozwala ocenić czy istnieją alternatywne sposoby dotarcia do 
informacji (wyszukiwarka lub mapa strony). Zadanie może być niewykonane 

także z powodu trudności z odszukaniem wyszukiwarki, jej nieprawidłowym 
działaniem lub brakiem poszukiwanej informacji.

Zadanie (Z2) pozwala określić możliwość dotarcia do poszukiwanej informacji 
z wykorzystaniem menu, odnośników i analizy treści stron.

Zadanie (Z3) określa dostępność i możliwość wypełnienia formularzy. 
Warunkami wykonalności tego zadania jest prawidłowy opis pól formularza, 
kontrast tekstów opisu oraz dostępność i zrozumiałość zabezpieczeń CAPTCHA.

Wyniki II etapu (nazwy operatorów od @ do E)
•
•
•

N – użytkownik niewidomy,
ND – użytkownik niedowidzący
G –użytkownik głuchy

Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

@Alfanet Marcin Małolepszy alfanet24.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

3Play Sp. z o.o. 3play.pl 1 1 1 3 1 1 1 3 6

3S S.A. 3s.pl 0 1 1 2 1 3 3 7 9

ACN Communications Polska Sp. z o.o. myacn.eu/PL_PL/dps_europecall.html 0 1 1 2 0 0 0 0 2

Adampolnet Damian Bogucki adampolnet.com 2 1 1 4 1 1 1 3 7

Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. arreks.com.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Ahmes Sp. z o.o. ahmes.pl 2 3 1 6 2 2 2 6 12

Airoute s.c. Sebastian Wrona, Szymon Wróbel netarea24.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

AlterTEL Sp. z o.o. altertel.pl 3 3 1 7 1 1 1 3 10

AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki s.c. ap-media.pl 2 2 2 6 1 2 2 5 11

Arbelon Sp. z o.o. arbelon.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

ARKUS s.c. Stanisław Błaszczuk, Jerzy Niski, Krzysztof 
Stypułkowski

arkusnet.pl 1 2 2 5 1 1 1 3 8

Arsatel Sp. z o.o. haloip.pl 2 0 1 3 0 0 0 0 3

Art-Com Sp. z o.o. artcom.pl 3 3 1 7 3 3 3 9 16

ASTA-NET S.A. asta-net.pl 0 1 1 2 2 3 3 8 10

ATM S.A. atman.pl 0 0 0 0 1 2 2 5 5
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Audio Systems S. C. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych kal.pl 2 3 1 6 3 3 3 9 15

Awacom Sp. z o.o. awacom.net 2 2 1 5 2 2 2 6 11

Balmont Sp. z o.o. balmont.pl 1 1 1 3 3 3 3 9 12

Bartnet Naruszewicz i Krawczun sp.j. nortis.pl 1 1 0 2 1 2 2 5 7

Batex Paweł Bahranowski wi-lan.net.pl 0 1 1 2 0 1 1 2 4

Beskid Media Sp. z o.o. beskidmedia.pl 1 2 1 4 2 3 3 8 12

Bestgo.pl Sp. z o.o. bestgo.pl 2 0 1 3 2 2 2 6 9

BetaSoft Sp. z o.o. bestfon.eu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bluenet Sp. z o.o. bluenet.pl 3 0 1 4 2 2 2 6 10

Centrum Usług Komputerowych GROT Sp. z o.o. grot.com.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Chojnet Maciej Szypryt chojnet.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

City Partner Sp. z o.o. citypartner.pl 1 1 1 3 2 3 3 8 12

CITYnet city-net.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. citysat.com.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

Claude ICT Poland Tomasz Dworakowski telecube.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Computex Telecommunication Sp. z o.o. computex.com.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

COOL-NET Szymon Chmielak cool-net.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Core-Tel Polska Sp. z o.o. core-tel.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cosmos Net s.c. Monika Nowakowska, Krzysztof Nowakowski new.cosmosnet.pl 0 0 1 1 1 1 1 3 4

CoverNET Damian Giecko covernet.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Dar.Net Dariusz Lyczko darnet.pl 0 0 1 1 2 2 2 6 7

Dolsat Sp. z o.o. dolsat.pl 2 1 2 5 3 3 3 9 11

easyCALL.pl S.A. easycall.pl 0 1 0 1 2 3 2 7 8

Edata s.c. Stanisław Olek, Witold Pawlak edata.net.pl 1 0 1 2 1 1 1 3 5

Elart Stanisław Zakrzewski elart.com.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elcuk Kożuch sp.j. titmedia.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

Eltronik Media Sp. z o.o. Sp. K. marvin2.eltronik.net.pl 2 3 2 7 1 2 2 5 12

Enformatic Sp. z o.o. enformatic.pl 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Eoon Sp. z o.o. muff.pl 2 1 1 4 1 1 1 3 7

e-SBL.net Sp. z o.o. sblinternet.pl 2 2 1 5 2 2 2 6 11

Espol Police Sp. z o.o. police.espol.com.pl 1 1 1 3 1 1 1 3 6

Espol Sp. z o.o. espol.com.pl 0 1 1 2 2 3 3 8 10

ETTH Bartosz Bachowski etth.pl 2 3 1 6 1 2 2 5 11

Euronet Norbert Saniewski Sp.j. strona.euro-net.pl 0 2 1 3 1 2 2 5 8

Exatel S.A. exatel.pl 3 2 1 6 3 3 3 9 15
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Wyniki II etapu (nazwy operatorów od F do I)
•
•
•

N – użytkownik niewidomy,
ND – użytkownik niedowidzący
G –użytkownik głuchy

Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

F.H.U. Comp-Serwis Radosław Bilski comp-serwis.com.pl 0 1 1 2 1 2 2 5 7

F.H.U. EZ-bit Tomasz Zakonek ezbit.pl 0 3 1 4 2 3 3 8 12

F.H.U.Intersieć Urszula Kołodziej intersiec.net.pl 1 0 1 2 2 2 2 6 8

F.H.U.Max-Serwis Ewa i Robert Smoter himax.com.pl 0 1 1 2 1 2 2 5 7

F.P.H.U. Gesa Stanisław Kubica gesanet.net 0 1 1 2 1 1 1 3 5

F.P.H.U. Info-Net s.c. Jan Boczar, Mirosław Kaszuba in.net.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

F.P.U.H. Czajen Krzysztof Czaja czajen.pl 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Faith-Net s.c. Robert Wróbel, Stanisław Sutkowski faith.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

FALCONN Falkowski Tomasz falconn.pl 1 1 1 3 1 2 2 5 8

FAST-NET s.c. Roman Barski, Rafał Suliga fast-net.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Feromedia Sp. z o.o. feromedia.net 1 0 1 2 2 2 2 6 8

FIBERLINK Sp. z o.o. fiberlink.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża finemedia.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Firma C3 Dariusz Jaworski c3.net.pl 1 1 1 3 1 1 1 3 6

Firma Handlowa Giga Arkadiusz Koćma gigainternet.pl 1 0 1 2 1 1 1 3 5

Firma Handlowo – Usługowa KOMPEX kompex.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Firma Informatyczna NSOLVE s.c. Przemysław Cieślik, Rafał 
Baran

wno.net.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

FM Group Mobile Sp. z o.o. fmgroupmobile.pl 1 1 1 3 2 3 3 8 11

FORWEB s.c. Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski forweb.pl 1 3 1 4 2 3 3 8 12

FreePhone Sp. z o.o. freephone.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

Futuro Exito Sp. z o.o. futuroexito.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

G.ART Technology Artur Grabiec toop.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Galena Sp. z o.o. telegrosik.pl 1 0 1 2 2 2 2 6 8

Gawex Media Sp. z o.o. gawex.pl 0 3 1 4 2 3 3 8 12

GCI Sp. z o.o. ipgo.pl 1 2 1 4 1 3 3 7 11

G-Net s.c. Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski multiplay.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp. z o.o. tgo.pl 0 1 1 2 0 2 2 4 6

GTR Networks Bartłomiej Konieczny gtrnet.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

HB Technology Hubert Szczukiwicz hbtechnology.pl 0 2 1 4 1 2 2 5 9
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

HLG Sp. z o.o. hlg.com.pl 3 2 1 6 1 2 2 5 11

HomeNet Technologies Sp. z o.o. homenett.pl 2 2 1 5 1 1 1 3 8

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. horyzont.net 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar Migas, 
Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary Bajurka

htk.net.pl 2 3 1 6 2 2 2 6 12

Hypernet s.c. Marek Liszka, Łukasz Bobek hypernet.biz.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Impact Telecom Sp. z o.o. impact-telecom.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Indeo Andrzej Serbeński indeo.pl 0 1 1 2 0 2 2 4 6

Inet Centrum s.c. Jolanta Brandys, Paweł Brandys inetcentrum.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Infostrefa Sp. z o.o. infostrefa.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Insatel Sp. z o.o. insatel.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insport Bożenna Pięcek insport.pl 2 2 1 5 2 2 2 6 11

Instalnet Szabat, Rydzewski sp.j. internet.krasnik.pl 2 3 1 6 2 2 2 6 12

Integra Paweł Mróz integra.tarnow.net.pl 0 2 1 4 1 1 1 3 7

Integral Katarzyna Fitas integral-it.pl 0 0 1 1 1 1 1 3 4

Intelligent Technologies S.A. itsa.pl 3 1 2 6 1 2 2 5 11

InterArena Mariusz Grabowski interarena.pl 0 2 1 3 0 0 0 0 3

Interdam Damian Zarzycki san-net.pl 0 1 1 2 1 2 2 5 7

Interka s.c. Tomasz Gawin, Tomasz Respondek interka.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Interkam s.c. Zbigniew Kowalewski, Sylwia Szczepanik, Dominik 
Szczepanik

interkam.pl 0 1 1 2 1 1 2 4 6

Interkonekt s.c. Paweł Barczyk, Tomasz Furman interkonekt.pl 0 1 1 2 1 1 2 4 6

Interline Bogdan Rusin interline.net.pl 0 1 1 2 2 2 2 6 8

Intermatik Mateusz Skucik intermatik.eu 0 2 1 3 2 2 2 6 9

Internet Serwis Wojciech Bandurowski prudnik.eu 0 2 1 3 2 2 2 6 9

Interq Usługi Internetowe s.c. Ryszard Ziembicki, Tomasz 
Skotnicki

internetq.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

InterWan-Usługi ISP Paweł Kurkus interwan.pl 2 3 1 6 3 3 3 9 15

Iptell Sp. z o.o. happycall.pl 1 2 1 4 1 2 1 4 8

IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński istsc.pl 1 2 1 4 3 3 3 9 13

IT-COM Sp. z o.o. it-com.pl 0 1 1 2 2 2 2 6 8

Ivendo Bartosz Kućmin ivendo.com.pl 2 2 1 5 3 3 3 9 14

Iwacom Sp. z o.o. iwacom.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10
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Wyniki II etapu (nazwy operatorów od J do M)
•
•
•

N – użytkownik niewidomy,
ND – użytkownik niedowidzący
G –użytkownik głuchy

Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

JJS Sp. z o.o. jjs.pl 2 1 1 4 1 1 1 3 7

JMDI Jacek Maleszko jmdi.pl 1 3 1 5 1 2 2 5 10

JNS Sp. z o.o. jns.pl 3 2 1 6 2 3 3 8 14

Jopek Wiesława Jopek jopek.com.pl 0 2 0 2 0 1 0 1 3

Kaja Komputer Krzysztof Jasek kajakom.pl 0 1 2 3 2 2 2 6 9

Kamnet Kamil Turoń kamnet.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

KAPPA s.c. Tomasz Kicowski, Beata Staroń-Kicowska kappa.com.pl 0 2 1 3 2 2 2 6 9

Kasko s.c. działająca pod nazwą handlową Gremium Konrad 
Lewandowski, Katarzyna Lewandowska

gremium.net.pl 3 1 1 5 2 2 2 6 11

Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. klucz.net 0 0 1 1 1 1 1 3 4

Koba sp. z o.o. koba.pl 2 3 1 6 3 3 3 9 15

Kolnet sp. z o.o. www.kolnet.eu 1 1 1 3 3 3 3 9 12

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. pgg.pl 2 2 1 5 2 2 2 6 11

Komster Sp. z o.o. komster.pl 2 0 1 3 2 3 3 8 11

Korbank S.A. korbank.pl 1 3 1 5 1 2 2 5 10

KRT-NET krt.net.pl 3 2 1 6 2 2 2 6 12

Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o. , P.H.U. Gaja sp. z o.o. ksinternet.pl 2 2 1 5 2 3 3 8 13

Leon Sp. z o.o. leon.pl 2 2 1 5 3 3 3 9 14

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. lcb.leszno.pl 0 3 1 4 1 1 1 3 7

Limes sp. z o.o. limes.com.pl 2 2 1 5 3 3 3 9 14

Link-Net Marek Majchrzak link-net.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

LiveNet Sp. z o.o. midiko.pl 2 1 1 4 1 1 1 3 7

Lokis Łukasz Piotr Frąckowiak lokis.info 0 2 1 3 1 2 2 5 8

LubMAN UMCS Sp. z o.o. lubman.pl 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Lubuskie Sieci Światłowodowe Sp. z o.o. lss.net.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Markomp Marcin Wójcik markomp.net.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

Markomp Marek Matejkowski markomp.pl 0 3 1 4 2 3 3 8 12

Marlena Marek Zięba knz.pl 1 3 1 5 1 2 2 5 10

Marsoft S.A. marsoft.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

Matronix Marcin Moczulski multi-telekom.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

MCG Jakub Skorek fajny.net.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

MDI Media s.c. Dorota Bielińska, Izabela Obszyńska m2.mdimedia.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

Media System Robert Bukowski mediasystem-tdi.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

Miconet Sp. z o.o. multimetro.pl 2 0 1 3 1 1 1 3 6

Microchip s.c. Wojciech Wrodarczyk, Adam Kossowski microchip.net.pl 2 1 1 4 1 2 2 5 9

Microlink Michał Łaszczyk microlink.pl 0 1 1 2 2 2 2 6 8

MIDIKO sp. z o.o. midiko.pl 2 1 1 4 1 1 1 3 7

Milichsoft Rafał Miliszewski milichsoft.pl 2 2 1 5 2 2 2 6 11

Mirosław Brzana Cybermax S.C. Mirosław Brzana, Tomasz Brzana, 
Zbigniew Brzana

www.cybermax.pl 0 2 1 3 1 2 2 5 8

MK Center Kamila Molecka-Młynarczyk rapidsklep.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa msm.torun.pl 3 1 1 5 2 2 2 6 11

MPC Paweł Oleksiewicz internet.mpcnet.pl 1 2 2 5 1 1 1 3 8

MT-Net Grażyna Wójcik, Jarosław Kuśnierz s.c. mt.pl 1 1 1 3 1 1 1 3 6

Wyniki II etapu (nazwy operatorów od N do R)
•
•
•

N – użytkownik niewidomy,
ND – użytkownik niedowidzący
G –użytkownik głuchy

Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa nask.pl 3 2 1 6 2 2 2 6 12

NEA NET Łukasz Ługowski nea.net.pl 2 1 1 4 1 2 2 5 9

NETCENTRICA Sp. z o.o. netcentrica.pl 1 0 1 2 1 1 1 3 5

Netfala Mariusz Chmielewski netfala.pl 1 2 1 4 2 3 3 8 12

Netkom Tomasz Groszek netkom.zalewo.info 1 0 1 2 0 0 0 0 2

Netkom Usługi Informatyczne Maciej Żukowski eplanet24.com 1 2 1 4 2 2 2 6 10

Net-Kont@kt Michał Pawlak, Przemysław Janicki lipsko.net 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Netmar Mariusz Wątor netmar.net.pl 2 1 1 4 1 1 1 3 7

Netpartner Polska Sp. z o.o. netpartner.com.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net-Partner s.c. Izabela Kozłowska, Tomasz Kozłowski net-partner.pl 0 0 1 1 1 2 2 5 6

Netpol Piotr Pruba dobryinternet.net.pl 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Netrunner Anna Polak netrunner.com.pl 2 3 2 7 2 2 2 6 13

Nette Sp. z o.o. nette.pl 2 0 1 3 1 1 1 3 6

Nettelekom GK Sp. z o.o. nettelekom.pl 0 1 1 2 1 2 2 5 7
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

New Telekom Sp. z o.o. newtelekom.cal.pl 1 3 1 5 1 2 2 5 10

Nextwire Cezary Grotowski nextwire.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

Niles Sp. z o.o. niles.pl 0 0 1 1 2 2 2 6 7

Novaia s.c. Piotr Setlak, Łukasz Wolańczyk novaia.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Nowa Telefonia Sp. z o.o. nowa-telefonia.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

Nowatel Sp. z o.o. tygrys.net 0 0 1 1 1 1 1 3 4

Omikron dr Karol Chrabański omikron.com.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Optilink Piotr Dąbrowski telekom24.pl 1 0 1 2 1 1 1 3 5

Orion Błażej Hess skleporion.net 1 1 1 3 1 1 1 3 6

ostrog.NET Jarosław Wałęga, Maciej Musioł sp.j. ostrog.net 0 2 1 3 2 2 2 6 9

P.H.U. Classcom Sp. z o.o. classcom.pl 1 1 1 3 1 2 2 5 8

P.H.U. Hajdamowicz Mirosław Hajdamowicz greenlan.pl 1 1 1 3 1 1 1 3 6

P.H.U. Mokadi Wiesława Kaźmierczak internet.mokadi.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

P.H.U. OPNET Artur Sabat opatow.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.H.U. Punkt Handlowo-Usługowy Inter-Cafe Marianna Pełka ikarnet.net 0 0 1 1 1 1 1 3 4

P.P.H. Aura Sp. z o.o. tvkaura.pl 1 3 1 5 1 2 2 5 10

P.P.H. RENE Wiesław Kolatowicz rene.com.pl 1 3 1 5 1 1 1 3 8

P.P.H.U. A&K Chamerlińscy S.J. tvk-net.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

P.P.H.U. Jan Koper tom-net.pl 3 1 1 5 2 2 2 6 11

P.P.H.U. LUKSus Grzegorz Włoch luksus.net.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

P.P.U.H. Duna Piotr Dunaj duna.pl 0 2 2 4 1 1 1 3 7

P.W.U. INET Sp. z o.o. inet-siec.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peoplefone Polska S.A. plfon.pl 3 2 0 5 2 2 2 6 11

Petrus Polska Sp. z o.o. petrus.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Piekary.Net s.c. Sebastian Haider, Grzegorz Czempik piekary.net 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Piotr Galas galas.net.pl 1 2 1 5 2 2 2 6 11

Plast-Com Monika Skucha plastcom.pl 2 1 1 4 1 2 2 5 9

Polmex-Serwis s.c. Monika Furtak, Artur Furtak pxs.pl 2 0 1 3 2 2 2 6 9

Polska Grupa Telekomunikacyjna S.A. pgtsa.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poltel Sp. z o.o. Sp. k. e-poltel.pl 1 0 1 2 2 3 3 8 10

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu wtvk.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

PPHU Macrosat Krzysztof Kacprowicz macrosat.pl 1 3 2 6 1 2 2 5 11

ProfiGroup Łukasz Grzelak profitel.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Progress Plus s.c. Damian Adamski, Marcin Zapora progressplus.pl 2 0 1 3 1 2 2 5 8

Progress Plus Sp. z o.o. progressplus.pl 2 0 1 3 1 2 2 5 8

Pro-Internet Sp. z o.o. kosakowo.net 2 1 1 4 1 2 2 5 9
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Protekst Komputer Sprzedaż-Usługi-Serwis Mariusz Ławrynowicz wschowa.net.pl 2 2 2 6 1 1 1 3 9

Proxnet Grzegorz Miaz, Paweł Tarnowski, Tomasz Tarnowski, 
Krzysztof Wróbel sp.j.

proxnet.pl 2 1 1 4 3 3 3 9 13

Przedsiębiorstwo AJC s.c. Adam Ozga, Jarosław Kubala ajc.com.pl 1 1 0 2 0 0 0 0 2

Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o. elpos.net 3 3 2 8 2 2 2 6 14

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Informatyczne Gigabit 
Aleksandra Sydor

gigabit.info.pl 2 1 1 4 1 2 2 5 9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń 
Elektronicznych TELPOL Jerzy Krempa

telpol.net.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław 
Okrój

promax.media.pl 0 1 1 2 2 3 3 8 10

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. telgam.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

P.H.U BitNet s.c bitnetsc.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

PTS S.A. ptstelekom.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa psm.pulawy.pl 1 0 1 2 1 1 1 3 5

Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski www.telfree.eu 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Regionalna Telewizja Kablowa sp.j. L. Iwański i Wspólnicy rtk.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

Rudna-Net Mariola Piątkowska rudna-net.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

RWD Prospect Sp. z o.o. prospect.pl 1 2 1 4 2 3 3 8 12

Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. rybnet.pl 2 3 1 6 1 1 1 3 9

Wyniki II etapu (nazwy operatorów od S do T)
•
•
•

N – użytkownik niewidomy,
ND – użytkownik niedowidzący
G –użytkownik głuchy

Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Sacom System Sebastian Białkowski sacomnet.org 2 3 1 6 2 2 2 6 12

Saftex Grzegorz Gazda saftex.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sat-Film Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. satfilm.pl 1 2 1 4 2 3 3 8 12

Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp.j. smsnet.pl 2 2 1 5 2 3 3 8 13

SAV Sp. z o.o. sav.tkb.pl 2 2 1 5 2 2 2 6 11

Sejnet Rafał Sławiński sejnet.pl 0 1 1 2 2 2 2 6 8

Sferanet S.A. sferanet.pl 2 0 1 3 2 2 2 6 9

Sferia S.A. sferia.pl 0 0 1 1 1 1 1 3 4

Sieci Blokowe s.c. Michał Gołofit, Paweł Wojtal blokowe.pl 2 0 2 4 2 2 2 6 10
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Sileman Sp. z o.o. sileman.pl/home 2 2 1 5 2 2 2 6 11

Skorpio Piotr Groborz skorpio.net.pl 2 2 1 5 1 1 2 4 9

SKYDATA.PL skydata.pl 2 0 1 3 2 2 2 6 9

Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli skynet.net.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

Speedmedia Sp. z o.o. speedmedia.pl 3 1 1 5 2 2 2 6 11

Speed-Net Arkadiusz Broniecki speed-net.com.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

Spikon Sp. z o.o. spikon.eu 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Słowianin telefonia.smslowianin.pl 1 0 1 2 0 0 1 1 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance smlw.smtvsat.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec sm-metalowiec.com.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód www.smrw.lodz.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu tvsm.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Spółdzielnia Telekomunikacyjna stz.com.pl 2 1 1 4 1 3 3 7 11

Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST ostnet.pl 3 0 1 4 2 2 2 6 10

Spółdzielnia Telekomunikacyjna Wist w Łące wist.com.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

SpTelek Sp. z o.o. new.sptelek.pl 2 2 1 5 1 3 3 7 12

Storm Media Mariusz Grabowski stormmedia.pl 3 1 1 5 1 2 2 5 10

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT 364 widzew.net 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Strong - PC Tomasz Piekarski strong-pc.com 1 3 1 5 2 2 2 6 11

Strzyżowski.Net Janusz Gomółka strzyzowski.net 2 3 1 6 3 3 3 9 15

STUDIO WIK s.c. Krzysztof Łopata, Maria Łopata wiknet.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

SulikaNET s.c. Tomasz Lewko, Paweł Mojżuk sulika.net 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Supermedia Sp. z o.o. supermedia.pl/klient_indywidualny 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Syntell S.A. actio.pl 3 2 1 6 1 1 1 3 9

Syrion Sp. z o.o. syrion.pl 2 1 1 4 1 1 1 3 7

Syriusz Dominika Mosor syriusz.net.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Systel Systemy Teleinformatyczne systel.pl 1 2 1 4 2 3 2 7 11

Systemy Tele-Informatyczne Ingram Tomasz Koperski ingram.com.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Szczecinski.Com Paweł Szczeciński hapay.pl 0 0 0 0 1 1 1 3 3

Szybki-Net S. Bajor Ł. Siwik Z. Wieczorek sp.j. szybki-net.pl 3 3 1 7 1 1 1 3 10

Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. obroki.pl 3 3 1 7 3 3 3 9 16

Świdman s.c. swidman.pl 2 1 1 4 1 2 2 5 9

Tarnowski Ośrodek Informacyjny Aleksander Rajski tarman.pl 0 2 1 3 1 2 2 5 8

TBM Telekom Sp. z o.o. tbmtelekom.pl 2 3 1 6 1 2 2 5 11

TELBESKID Sp. z o.o. telbeskid.com.pl 2 0 1 3 1 2 2 5 8
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Tele Promo Sp. z o.o telepromo.pl 2 2 1 5 1 1 1 3 8

Telefony Podlaskie S.A. telefonypodlaskiesa.pl 0 2 1 3 1 2 2 5 8

Telekomunikacja 7Line Sp. z o.o. 7line.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o. tdladomu.pl 2 2 1 5 1 1 1 3 8

Telekomunikacja Miejska S.A. tmsa.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. tpodlasie.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Tele-Media Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Marian Kowalik telemedia.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Telepartner Sp. z o.o. ototelefon.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

Telepoland Stożek - sp.j. centrale.telepoland.com.pl 0 1 0 1 1 2 2 5 6

Telestrada S.A. telestrada.pl 0 2 2 4 1 2 2 5 9

Teleray Sp. z o.o. teleray.pl 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telewizja Kablowa Bart-Sat Stowarzyszenie w Bartoszycach bartsat.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Telewizja Kablowa Bieszczady Sp. z o.o. tkbieszczady.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. tkchopin.pl 2 2 1 5 1 2 2 5 10

Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o. dipol.tkb.pl 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Telewizja Kablowa Hajnówka sp. j. tvkhajnowka.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. tkk.net.pl 1 1 1 3 3 3 3 9 12

Telewizja Kablowa Satel Sp. z o.o. satellezajsk.pl 3 2 1 6 2 2 2 6 12

Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. tks.pl 1 2 1 4 1 2 2 5 9

Telico Sp. z o.o. telico.pl 1 1 2 4 2 2 2 6 10

Telkab Sp. z o.o. tczew.net.pl 1 3 1 5 1 1 1 3 8

TEL-KAB Sp. z o.o. S.K. telkab.pl 1 3 1 5 1 1 1 3 8

Tellion Sp. z o.o. tellion.pl 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Tel-Net Krzysztof Frąc bezprzewodowy.internetdsl.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

Telsat Systemy Teleinformatyczne Paweł Kowalski, Krystyna 
Jędrzejczyk s.c.

osiedlowa.pl 1 1 1 3 1 1 1 3 6

TepsaNet Stanisław Nowacki portal.tepsanet.pl 2 1 1 4 1 2 2 5 9

The Best Media Halina Ostrowska bestlan.net 2 1 1 4 2 2 2 6 10

Timplus s.c. Bogusław Dudek, Radosław Walentowski fiberplus.pl 2 0 1 3 2 2 2 6 9

TKSoftware Tadeusz Kowalczyk eurotelefon.eu 1 2 1 4 1 1 1 3 7

Tomasz Karolczak Netgate S.C. Tomasz Karolczak I Jacek Banecki ng.pl 1 1 1 3 2 2 0 4 7

TOP-NET s.c. Maciej Cieplak, Tomasz Czajkowski top.net.pl 1 1 1 3 1 1 0 2 5

TPnets.Com Sp. z o.o. mnc.pl 1 1 1 3 1 2 2 5 8

Trade Partner Sp. z o.o. tradepartner.pl 3 3 2 8 2 3 3 8 16

Transmitel Sp. z o.o. transmitel.pl 0 2 1 3 2 2 2 6 9
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Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Treston Andrzej Skraba (Treston S.C. Paweł Kędziora, Andrzej 
Skraba)

treston.net 1 1 1 3 1 1 1 3 6

TVK Elżbieta Zjawiona tvk.pl 1 0 0 1 0 0 0 0 1

Wyniki II etapu (nazwy operatorów od V do Z)
•
•
•

N – użytkownik niewidomy,
ND – użytkownik niedowidzący
G –użytkownik głuchy

Nazwa Adres
Pytania Zadania

Ogólem
N ND G Suma N ND G Suma

Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. virginmobile.pl 2 0 1 3 0 1 1 2 5

Virtual Line Sp. z o.o. vline.pl 1 1 1 3 1 1 1 3 6

Virtual Telecom A.Sergiel, D.Ładniak sp.j. virtualtelecom.pl 3 1 1 5 2 2 2 6 11

Voice Net Sp. z o.o. voice-net.pl 0 0 1 1 1 1 1 3 4

Wave Fiber Sp. z o.o. Wave Gdynia Sp. z o.o. Wave Radio Sp. z o.o. wave.com.pl 0 1 1 2 1 2 2 5 7

WDM Computers Maria Jarosławska wdm.pl 3 0 1 4 1 1 1 3 7

Webteam Telekomunikacja sp. z o.o. sp.k. webteam.pl 1 0 1 2 2 3 3 8 10

WICOS Łukasz Kucharski wicos.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

Wide-Net Jacek Wajda wide-net.pl 0 1 1 2 1 1 1 3 5

Wifimax s.c. Światłowski Radosław Zaremba Łukasz wifimax.pl 2 3 1 6 3 3 3 9 15

Wi-Net Łukasz Wlazłowski wi-net.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6

World Discount Telecommunication Polska Sp. z o.o. mywdt.com.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

Wrocnet Sp. z o.o. wrocnet.pl 1 2 1 4 2 2 2 6 10

WWNET Bożena Furgol wwnet.pl 0 0 1 1 1 2 2 5 6

Z.U.H. Elektron s.c. Bogumiła Wyka, Ryszard Wyka elektron.com.pl 1 1 1 3 2 2 2 6 9

Zakład Usług Antenowych Antserwis sp.j. Kazimierz Kociński, 
Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz

antserwis.pl 0 1 1 2 3 3 3 9 11

Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. zetosa.pl 1 2 1 4 2 3 3 8 12

ZetNet Zbigniew Struski zetnet.slupsk.pl 0 2 1 3 2 2 2 6 9

Zicom Next Sp. z o.o. zicom.pl 3 3 1 7 3 3 3 9 16

ZTS Echostar Studio Piotr Ziemniewicz Sp. z o.o. echostar.pl 2 2 1 5 3 3 3 9 14

ZURT Sp. z o.o. zurt.pl 0 2 1 3 1 1 1 3 6



Wyniki końcowe
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Wyniki końcowe

Wyniki końcowe (nazwy operatorów od @ do E)

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

@Alfanet Marcin Małolepszy alfanet24.pl 7 9 16 41 niedostateczny

3Play Sp. z o.o. 3play.pl 9 6 15 38 niedostateczny

3S S.A. 3s.pl 7 9 16 41 niedostateczny

ACN Communications Polska 
Sp. z o.o.

myacn.eu/PL_PL/dps_
europecall.html

4 2 6 15 niedostateczny

Adampolnet Damian Bogucki adampolnet.com 7 7 14 36 niedostateczny

Agencja Rozwoju Regionalnego 
ARREKS S.A.

arreks.com.pl 8 7 15 38 niedostateczny

Ahmes Sp. z o.o. ahmes.pl 10 12 22 56 niedostateczny

Airoute s.c. Sebastian Wrona, 
Szymon Wróbel

netarea24.pl 6 9 15 38 niedostateczny

AlterTEL Sp. z o.o. altertel.pl 11 10 21 54 niedostateczny

AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin 
Szmyd, Łukasz Sanocki s.c.

ap-media.pl 6 11 17 44 niedostateczny

Arbelon Sp. z o.o. arbelon.pl 8 9 17 44 niedostateczny

ARKUS s.c. Stanisław Błaszczuk, 
Jerzy Niski, Krzysztof 
Stypułkowski

arkusnet.pl 8 8 16 41 niedostateczny

Arsatel Sp. z o.o. haloip.pl 6 3 9 23 niedostateczny

Art-Com Sp. z o.o. artcom.pl 11 16 27 69 niedostateczny

ASTA-NET S.A. asta-net.pl 9 10 19 49 niedostateczny

ATM S.A. atman.pl 6 5 11 28 niedostateczny

Audio Systems S. C. Robert 
Grzegorek, Aleksander Cuprych

kal.pl 9 15 24 62 niedostateczny

Awacom Sp. z o.o. awacom.net 9 11 20 51 niedostateczny

Balmont Sp. z o.o. balmont.pl 14 12 26 67 niedostateczny

Bartnet Naruszewicz i Krawczun 
sp.j.

nortis.pl 5 7 12 31 niedostateczny

Batex Paweł Bahranowski wi-lan.net.pl 2 4 6 15 niedostateczny

Beskid Media Sp. z o.o. beskidmedia.pl 6 12 18 46 niedostateczny

Bestgo.pl Sp. z o.o. bestgo.pl 11 9 20 51 niedostateczny

BetaSoft Sp. z o.o. bestfon.eu 0 0 0 0 niedostateczny

Bluenet Sp. z o.o. bluenet.pl 7 10 17 44 niedostateczny

Centrum Usług Komputerowych 
GROT Sp. z o.o.

grot.com.pl 5 5 10 26 niedostateczny

Chojnet Maciej Szypryt chojnet.pl 9 10 19 49 niedostateczny

City Partner Sp. z o.o. citypartner.pl 7 12 19 49 niedostateczny

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

CITYnet city-net.pl 8 6 14 36 niedostateczny

City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. citysat.com.pl 13 10 23 59 niedostateczny

Claude ICT Poland Tomasz 
Dworakowski

telecube.pl 9 9 18 46 niedostateczny

Computex Telecommunication 
Sp. z o.o.

computex.com.pl 8 5 13 33 niedostateczny

COOL-NET Szymon Chmielak cool-net.pl 4 5 9 23 niedostateczny

Core-Tel Polska Sp. z o.o. core-tel.com 7 0 7 18 niedostateczny

Cosmos Net s.c. Monika 
Nowakowska, Krzysztof 
Nowakowski

new.cosmosnet.pl 8 4 12 31 niedostateczny

CoverNET Damian Giecko covernet.pl 9 9 18 46 niedostateczny

Dar.Net Dariusz Lyczko darnet.pl 7 7 14 36 niedostateczny

Dolsat Sp. z o.o. dolsat.pl 9 11 20 51 niedostateczny

easyCALL.pl S.A. easycall.pl 6 8 14 36 niedostateczny

Edata s.c. Stanisław Olek, Witold 
Pawlak

edata.net.pl 8 5 13 33 niedostateczny

Elart Stanisław Zakrzewski elart.com.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Elcuk Kożuch sp.j. titmedia.pl 9 10 19 49 niedostateczny

Eltronik Media Sp. z o.o. Sp. K. marvin2.eltronik.net.pl 11 12 23 59 niedostateczny

Enformatic Sp. z o.o. enformatic.pl 8 8 16 41 niedostateczny

Eoon Sp. z o.o. muff.pl 8 7 15 38 niedostateczny

e-SBL.net Sp. z o.o. sblinternet.pl 9 11 20 51 niedostateczny

Espol Police Sp. z o.o. police.espol.com.pl 9 6 15 38 niedostateczny

Espol Sp. z o.o. espol.com.pl 2 10 12 31 niedostateczny

ETTH Bartosz Bachowski etth.pl 10 11 21 54 niedostateczny

Euronet Norbert Saniewski Sp.j. strona.euro-net.pl 5 8 13 33 niedostateczny

Exatel S.A. exatel.pl 9 15 24 62 niedostateczny

Wyniki końcowe (nazwy operatorów od F do I)

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

F.H.U. Comp-Serwis Radosław 
Bilski

comp-serwis.com.pl 5 7 12 31 niedostateczny

F.H.U. EZ-bit Tomasz Zakonek ezbit.pl 10 12 22 56 niedostateczny

F.H.U.Intersieć Urszula Kołodziej intersiec.net.pl 8 8 16 41 niedostateczny

F.H.U.Max-Serwis Ewa i Robert 
Smoter

himax.com.pl 6 7 13 33 niedostateczny
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Wyniki końcowe

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

F.P.H.U. Gesa Stanisław Kubica gesanet.net 5 5 10 26 niedostateczny

F.P.H.U. Info-Net s.c. Jan Boczar, 
Mirosław Kaszuba

in.net.pl 5 9 14 36 niedostateczny

F.P.U.H. Czajen Krzysztof Czaja czajen.pl 3 8 11 28 niedostateczny

Faith-Net s.c. Robert Wróbel, 
Stanisław Sutkowski

faith.pl 3 6 9 23 niedostateczny

FALCONN Falkowski Tomasz falconn.pl 6 8 14 36 niedostateczny

FAST-NET s.c. Roman Barski, Rafał 
Suliga

fast-net.pl 6 5 11 28 niedostateczny

Feromedia Sp. z o.o. feromedia.net 8 8 16 41 niedostateczny

FIBERLINK Sp. z o.o. fiberlink.pl 8 10 18 46 niedostateczny

FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, 
Grzegorz Kałuża

finemedia.pl 8 10 18 46 niedostateczny

Firma C3 Dariusz Jaworski c3.net.pl 7 6 13 33 niedostateczny

Firma Handlowa Giga Arkadiusz 
Koćma

gigainternet.pl 9 5 14 36 niedostateczny

Firma Handlowo – Usługowa 
KOMPEX

kompex.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Firma Informatyczna NSOLVE s.c. 
Przemysław Cieślik, Rafał Baran

wno.net.pl 6 7 13 33 niedostateczny

FM Group Mobile Sp. z o.o. fmgroupmobile.pl 9 11 20 51 niedostateczny

FORWEB s.c. Monika Bodetko, 
Tomasz Pawłowski

forweb.pl 9 12 21 54 niedostateczny

FreePhone Sp. z o.o. freephone.pl 9 10 19 49 niedostateczny

Futuro Exito Sp. z o.o. futuroexito.pl 5 6 11 28 niedostateczny

G.ART Technology Artur Grabiec toop.pl 9 10 19 49 niedostateczny

Galena Sp. z o.o. telegrosik.pl 6 8 14 36 niedostateczny

Gawex Media Sp. z o.o. gawex.pl 8 12 20 51 niedostateczny

GCI Sp. z o.o. ipgo.pl 11 11 22 56 niedostateczny

G-Net s.c. Tomasz Serwatka, 
Wojciech Rakoniewski

multiplay.pl 8 9 17 44 niedostateczny

Gorzowska Telewizja Przewodowa 
Sp. z o.o.

tgo.pl 4 6 10 26 niedostateczny

GTR Networks Bartłomiej 
Konieczny

gtrnet.pl 6 10 16 41 niedostateczny

HB Technology Hubert Szczukiwicz hbtechnology.pl 5 9 14 36 niedostateczny

HLG Sp. z o.o. hlg.com.pl 8 11 19 49 niedostateczny

HomeNet Technologies Sp. z o.o. homenett.pl 6 8 14 36 niedostateczny

Horyzont Technologie Internetowe 
Sp. z o.o.

horyzont.net 12 8 20 51 niedostateczny

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

Hrubieszowska Telewizja Kablowa 
s.c. Waldemar Migas, Bogusław 
Sanek, Michał Szerment, Cezary 
Bajurka

htk.net.pl 15 12 27 69 niedostateczny

Hypernet s.c. Marek Liszka, Łukasz 
Bobek

hypernet.biz.pl 6 9 15 38 niedostateczny

Impact Telecom Sp. z o.o. impact-telecom.pl 8 9 17 44 niedostateczny

Indeo Andrzej Serbeński indeo.pl 7 6 13 33 niedostateczny

Inet Centrum s.c. Jolanta Brandys, 
Paweł Brandys

inetcentrum.pl 5 5 10 26 niedostateczny

Infostrefa Sp. z o.o. infostrefa.pl 5 7 12 31 niedostateczny

Insatel Sp. z o.o. insatel.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Insport Bożenna Pięcek insport.pl 6 11 17 44 niedostateczny

Instalnet Szabat, Rydzewski sp.j. internet.krasnik.pl 9 12 21 54 niedostateczny

Integra Paweł Mróz integra.tarnow.net.pl 6 7 13 33 niedostateczny

Integral Katarzyna Fitas integral-it.pl 4 4 8 21 niedostateczny

Intelligent Technologies S.A. itsa.pl 9 11 20 51 niedostateczny

InterArena Mariusz Grabowski interarena.pl 6 3 9 23 niedostateczny

Interdam Damian Zarzycki san-net.pl 5 7 12 31 niedostateczny

Interka s.c. Tomasz Gawin, Tomasz 
Respondek

interka.pl 9 7 16 41 niedostateczny

Interkam s.c. Zbigniew 
Kowalewski, Sylwia Szczepanik, 
Dominik Szczepanik

interkam.pl 3 6 9 23 niedostateczny

Interkonekt s.c. Paweł Barczyk, 
Tomasz Furman

interkonekt.pl 3 6 9 23 niedostateczny

Interline Bogdan Rusin interline.net.pl 9 8 17 44 niedostateczny

Intermatik Mateusz Skucik intermatik.eu 10 9 19 49 niedostateczny

Internet Serwis Wojciech 
Bandurowski

prudnik.eu 5 9 14 36 niedostateczny

Interq Usługi Internetowe s.c. 
Ryszard Ziembicki, Tomasz 
Skotnicki

internetq.pl 0 0 0 0 niedostateczny

InterWan-Usługi ISP Paweł Kurkus interwan.pl 14 15 29 74 dostateczny

Iptell Sp. z o.o. happycall.pl 5 8 13 33 niedostateczny

IST s.c. Małgorzata Trawińska, 
Mariusz Trawiński

istsc.pl 13 13 26 67 niedostateczny

IT-COM Sp. z o.o. it-com.pl 7 8 15 38 niedostateczny

Ivendo Bartosz Kućmin ivendo.com.pl 10 14 24 62 niedostateczny

Iwacom Sp. z o.o. iwacom.pl 6 10 16 41 niedostateczny
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JJS Sp. z o.o. jjs.pl 6 7 13 33 niedostateczny

JMDI Jacek Maleszko jmdi.pl 10 10 20 51 niedostateczny

JNS Sp. z o.o. jns.pl 8 14 22 56 niedostateczny

Jopek Wiesława Jopek jopek.com.pl 6 3 9 23 niedostateczny

Kaja Komputer Krzysztof Jasek kajakom.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Kamnet Kamil Turoń kamnet.pl 6 9 15 38 niedostateczny

KAPPA s.c. Tomasz Kicowski, Beata 
Staroń-Kicowska

kappa.com.pl 4 9 13 33 niedostateczny

Kasko s.c. działająca pod nazwą 
handlową Gremium Konrad 
Lewandowski, Katarzyna 
Lewandowska

gremium.net.pl 9 11 20 51 niedostateczny

Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. klucz.net 3 4 7 18 niedostateczny

Koba sp. z o.o. koba.pl 15 15 30 77 dostateczny

Kolnet sp. z o.o. www.kolnet.eu 10 12 22 56 niedostateczny

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. pgg.pl 11 11 22 56 niedostateczny

Komster Sp. z o.o. komster.pl 7 11 18 46 niedostateczny

Korbank S.A. korbank.pl 8 10 18 46 niedostateczny

KRT-NET krt.net.pl 12 12 24 62 niedostateczny

Krapkowickie Sieci Internetowe sp. 
z o.o., P.H.U. Gaja sp. z o.o., 

ksinternet.pl 10 13 23 59 niedostateczny

Leon Sp. z o.o. leon.pl 11 14 25 64 niedostateczny

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. 
z o.o.

lcb.leszno.pl 11 7 18 46 niedostateczny

Limes sp. z o.o. limes.com.pl 10 14 24 62 niedostateczny

Link-Net Marek Majchrzak link-net.pl 2 9 11 28 niedostateczny

LiveNet Sp. z o.o. midiko.pl 5 7 12 31 niedostateczny

Lokis Łukasz Piotr Frąckowiak lokis.info 1 8 9 23 niedostateczny

LubMAN UMCS Sp. z o.o. lubman.pl 1 8 9 23 niedostateczny

Lubuskie Sieci Światłowodowe 
Sp. z o.o.

lss.net.pl 2 5 7 18 niedostateczny

Markomp Marcin Wójcik markomp.net.pl 14 10 24 62 niedostateczny

Markomp Marek Matejkowski markomp.pl 11 12 23 59 niedostateczny

Marlena Marek Zięba knz.pl 10 10 20 51 niedostateczny

Marsoft S.A. marsoft.pl 11 10 21 54 niedostateczny

Matronix Marcin Moczulski multi-telekom.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

MCG Jakub Skorek fajny.net.pl 8 9 17 44 niedostateczny

MDI Media s.c. Dorota Bielińska, 
Izabela Obszyńska

m2.mdimedia.pl 14 10 24 62 niedostateczny

Media System Robert Bukowski mediasystem-tdi.pl 12 10 22 56 niedostateczny

Miconet Sp. z o.o. multimetro.pl 7 6 13 33 niedostateczny

Microchip s.c. Wojciech 
Wrodarczyk, Adam Kossowski

microchip.net.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Microlink Michał Łaszczyk microlink.pl 5 8 13 33 niedostateczny

MIDIKO sp. z o.o. midiko.pl 5 7 12 31 niedostateczny

Milichsoft Rafał Miliszewski milichsoft.pl 5 11 16 41 niedostateczny

Mirosław Brzana Cybermax S.C. 
Mirosław Brzana, Tomasz Brzana, 
Zbigniew Brzana

www.cybermax.pl 9 8 17 44 niedostateczny

MK Center Kamila Molecka-
Młynarczyk

rapidsklep.com 0 0 0 0 niedostateczny

Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

msm.torun.pl 6 11 17 44 niedostateczny

MPC Paweł Oleksiewicz internet.mpcnet.pl 4 8 12 31 niedostateczny

MT-Net Grażyna Wójcik, Jarosław 
Kuśnierz s.c.

mt.pl 9 6 15 38 niedostateczny

Wyniki końcowe (nazwy operatorów od N do R)

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa

nask.pl 19 12 31 79 dostateczny

NEA NET Łukasz Ługowski nea.net.pl 8 9 17 44 niedostateczny

NETCENTRICA Sp. z o.o. netcentrica.pl 6 5 11 28 niedostateczny

Netfala Mariusz Chmielewski netfala.pl 9 12 21 54 niedostateczny

Netkom Tomasz Groszek netkom.zalewo.info 9 2 11 28 niedostateczny

Netkom Usługi Informatyczne 
Maciej Żukowski

eplanet24.com 10 10 20 51 niedostateczny

Net-Kont@kt Michał Pawlak, 
Przemysław Janicki

lipsko.net 11 10 21 54 niedostateczny

Netmar Mariusz Wątor netmar.net.pl 6 7 13 33 niedostateczny

Netpartner Polska Sp. z o.o. netpartner.com.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Net-Partner s.c. Izabela Kozłowska, 
Tomasz Kozłowski

net-partner.pl 1 6 7 18 niedostateczny

Netpol Piotr Pruba dobryinternet.net.pl 8 8 16 41 niedostateczny

Netrunner Anna Polak netrunner.com.pl 10 13 23 59 niedostateczny
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Nette Sp. z o.o. nette.pl 6 6 12 31 niedostateczny

Nettelekom GK Sp. z o.o. nettelekom.pl 6 7 13 33 niedostateczny

New Telekom Sp. z o.o. newtelekom.cal.pl 13 10 23 59 niedostateczny

Nextwire Cezary Grotowski nextwire.pl 9 9 18 46 niedostateczny

Niles Sp. z o.o. niles.pl 3 7 10 26 niedostateczny

Novaia s.c. Piotr Setlak, Łukasz 
Wolańczyk

novaia.pl 6 10 16 41 niedostateczny

Nowa Telefonia Sp. z o.o. nowa-telefonia.pl 6 6 12 31 niedostateczny

Nowatel Sp. z o.o. tygrys.net 7 4 11 28 niedostateczny

Omikron dr Karol Chrabański omikron.com.pl 8 10 18 46 niedostateczny

Optilink Piotr Dąbrowski telekom24.pl 4 5 9 23 niedostateczny

Orion Błażej Hess skleporion.net 7 6 13 33 niedostateczny

ostrog.NET Jarosław Wałęga, 
Maciej Musioł sp.j.

ostrog.net 11 9 20 51 niedostateczny

P.H.U. Classcom Sp. z o.o. classcom.pl 7 8 15 38 niedostateczny

P.H.U. Hajdamowicz Mirosław 
Hajdamowicz

greenlan.pl 4 6 10 26 niedostateczny

P.H.U. Mokadi Wiesława 
Kaźmierczak

internet.mokadi.pl 9 10 19 49 niedostateczny

P.H.U. OPNET Artur Sabat opatow.net 0 0 0 0 niedostateczny

P.H.U. Punkt Handlowo-Usługowy 
Inter-Cafe Marianna Pełka

ikarnet.net 2 4 6 15 niedostateczny

P.P.H. Aura Sp. z o.o. tvkaura.pl 9 10 19 49 niedostateczny

P.P.H. RENE Wiesław Kolatowicz rene.com.pl 10 8 18 46 niedostateczny

P.P.H.U. A&K Chamerlińscy S.J. tvk-net.pl 8 10 18 46 niedostateczny

P.P.H.U. Jan Koper tom-net.pl 8 11 19 49 niedostateczny

P.P.H.U. LUKSus Grzegorz Włoch luksus.net.pl 9 7 16 41 niedostateczny

P.P.U.H. Duna Piotr Dunaj duna.pl 7 7 14 36 niedostateczny

P.W.U. INET Sp. z o.o. inet-siec.pl 5 0 5 13 niedostateczny

Peoplefone Polska S.A. plfon.pl 12 11 23 59 niedostateczny

Petrus Polska Sp. z o.o. petrus.pl 8 5 13 33 niedostateczny

Piekary.Net s.c. Sebastian Haider, 
Grzegorz Czempik

piekary.net 8 8 16 41 niedostateczny

Piotr Galas galas.net.pl 5 11 16 41 niedostateczny

Plast-Com Monika Skucha plastcom.pl 10 9 19 49 niedostateczny

Polmex-Serwis s.c. Monika Furtak, 
Artur Furtak

pxs.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Polska Grupa Telekomunikacyjna 
S.A

pgtsa.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Poltel Sp. z o.o. Sp. k. e-poltel.pl 7 10 17 44 niedostateczny

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Winogrady w 
Poznaniu

wtvk.pl 9 10 19 49 niedostateczny

PPHU Macrosat Krzysztof 
Kacprowicz

macrosat.pl 8 11 19 49 niedostateczny

ProfiGroup Łukasz Grzelak profitel.pl 6 10 16 41 niedostateczny

Progress Plus s.c. Damian Adamski, 
Marcin Zapora

progressplus.pl 7 8 15 38 niedostateczny

Progress Plus Sp. z o.o. progressplus.pl 7 8 15 38 niedostateczny

Pro-Internet Sp. z o.o. kosakowo.net 5 9 14 36 niedostateczny

Protekst Komputer Sprzedaż-
Usługi-Serwis Mariusz 
Ławrynowicz

wschowa.net.pl 9 9 18 46 niedostateczny

Proxnet Grzegorz Miaz, Paweł 
Tarnowski, Tomasz Tarnowski, 
Krzysztof Wróbel sp.j.

proxnet.pl 10 13 23 59 niedostateczny

Przedsiębiorstwo AJC s.c. Adam 
Ozga, Jarosław Kubala

ajc.com.pl 7 2 9 23 niedostateczny

Przedsiębiorstwo Elektroniczno-
Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o.

elpos.net 11 14 25 64 niedostateczny

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowo-Informatyczne Gigabit 
Aleksandra Sydor

gigabit.info.pl 6 9 15 38 niedostateczny

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Montażowe Urządzeń 
Elektronicznych TELPOL Jerzy 
Krempa

telpol.net.pl 7 10 17 44 niedostateczny

Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j. 
Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław 
Okrój

promax.media.pl 6 10 16 41 niedostateczny

Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne TELGAM S.A.

telgam.pl 11 10 21 54 niedostateczny

P.H.U BitNet s.c bitnetsc.pl 7 7 14 36 niedostateczny

PTS S.A. ptstelekom.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Puławska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

psm.pulawy.pl 5 5 10 26 niedostateczny

Radio-Telecom Andrzej de Junosza 
Załuski

www.telfree.eu 6 8 14 36 niedostateczny

Regionalna Telewizja Kablowa sp.j. 
L. Iwański i Wspólnicy

rtk.pl 8 6 14 36 niedostateczny

Rudna-Net Mariola Piątkowska rudna-net.pl 12 10 22 56 niedostateczny

RWD Prospect Sp. z o.o. prospect.pl 8 12 20 51 niedostateczny

Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. rybnet.pl 6 9 15 38 niedostateczny
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Sacom System Sebastian 
Białkowski

sacomnet.org 16 12 28 72 dostateczny

Saftex Grzegorz Gazda saftex.pl 7 0 7 18 niedostateczny

Sat-Film Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. satfilm.pl 10 12 22 56 niedostateczny

Sat-Mont-Service Jacek Mruk, 
Krzysztof Mruk sp.j.

smsnet.pl 7 13 20 51 niedostateczny

SAV Sp. z o.o. sav.tkb.pl 8 11 19 49 niedostateczny

Sejnet Rafał Sławiński sejnet.pl 7 8 15 38 niedostateczny

Sferanet S.A. sferanet.pl 8 9 17 44 niedostateczny

Sferia S.A. sferia.pl 8 4 12 31 niedostateczny

Sieci Blokowe s.c. Michał Gołofit, 
Paweł Wojtal

blokowe.pl 7 10 17 44 niedostateczny

Sileman Sp. z o.o. sileman.pl/home 11 11 22 56 niedostateczny

Skorpio Piotr Groborz skorpio.net.pl 9 9 18 46 niedostateczny

SKYDATA.PL skydata.pl 6 9 15 38 niedostateczny

Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, 
Filip Bacciarelli

skynet.net.pl 4 6 10 26 niedostateczny

Speedmedia Sp. z o.o. speedmedia.pl 6 11 17 44 niedostateczny

Speed-Net Arkadiusz Broniecki speed-net.com.pl 5 10 15 38 niedostateczny

Spikon Sp. z o.o. spikon.eu 7 7 14 36 niedostateczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa 
Słowianin

telefonia.smslowianin.pl 5 3 8 21 niedostateczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa w 
Trzciance

smlw.smtvsat.pl 3 5 8 21 niedostateczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Metalowiec

sm-metalowiec.com.pl 6 7 13 33 niedostateczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Radogoszcz-Wschód

www.smrw.lodz.pl 4 6 10 26 niedostateczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Grudziądzu

tvsm.pl 7 7 14 36 niedostateczny

Spółdzielnia Telekomunikacyjna stz.com.pl 8 11 19 49 niedostateczny

Spółdzielnia Telekomunikacyjna 
OST

ostnet.pl 7 10 17 44 niedostateczny

Spółdzielnia Telekomunikacyjna 
Wist w Łące

wist.com.pl 9 7 16 41 niedostateczny

SpTelek Sp. z o.o. new.sptelek.pl 8 12 20 51 niedostateczny

Storm Media Mariusz Grabowski stormmedia.pl 8 10 18 46 niedostateczny

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej 
TV-SAT 364

widzew.net 6 7 13 33 niedostateczny

Strong - PC Tomasz Piekarski strong-pc.com 12 11 23 59 niedostateczny

Strzyżowski.Net Janusz Gomółka strzyzowski.net 9 15 24 62 niedostateczny

STUDIO WIK s.c. Krzysztof Łopata, 
Maria Łopata

wiknet.pl 8 10 18 46 niedostateczny

SulikaNET s.c. Tomasz Lewko, 
Paweł Mojżuk

sulika.net 4 1 5 13 niedostateczny

Supermedia Sp. z o.o. supermedia.pl/klient_
indywidualny

8 7 15 38 niedostateczny

Syntell S.A. actio.pl 8 9 17 44 niedostateczny

Syrion Sp. z o.o. syrion.pl 8 7 15 38 niedostateczny

Syriusz Dominika Mosor syriusz.net.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Systel Systemy Teleinformatyczne systel.pl 9 11 20 51 niedostateczny

Systemy Tele-Informatyczne 
Ingram Tomasz Koperski

ingram.com.pl 10 9 19 49 niedostateczny

Szczecinski.Com Paweł Szczeciński hapay.pl 8 3 11 28 niedostateczny

Szybki-Net S. Bajor Ł. Siwik Z. 
Wieczorek sp.j.

szybki-net.pl 13 10 23 59 niedostateczny

Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. 
z o.o.

obroki.pl 14 16 30 77 dostateczny

Świdman s.c. swidman.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Tarnowski Ośrodek Informacyjny 
Aleksander Rajski

tarman.pl 9 8 17 44 niedostateczny

TBM Telekom Sp. z o.o. tbmtelekom.pl 4 11 15 38 niedostateczny

TELBESKID Sp. z o.o. telbeskid.com.pl 7 8 15 38 niedostateczny

Tele Promo Sp. z o.o telepromo.pl 6 8 14 36 niedostateczny

Telefony Podlaskie S.A. telefonypodlaskiesa.pl 11 8 19 49 niedostateczny

Telekomunikacja 7Line Sp. z o.o. 7line.pl 9 6 15 38 niedostateczny

Telekomunikacja Dla Domu Sp. 
z o.o.

tdladomu.pl 12 8 20 51 niedostateczny

Telekomunikacja Miejska S.A. tmsa.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Telekomunikacja Podlasie Sp. z 
o.o.

tpodlasie.pl 10 10 20 51 niedostateczny

Tele-Media Przedsiębiorstwo 
Telekomunikacyjne Marian Kowalik

telemedia.pl 6 9 15 38 niedostateczny

Telepartner Sp. z o.o. ototelefon.pl 5 10 15 38 niedostateczny

Telepoland Stożek – sp.j. telepoland.com.pl 7 6 13 33 niedostateczny

Telestrada S.A. telestrada.pl 6 9 15 38 niedostateczny

Teleray Sp. z o.o. teleray.pl 0 0 0 0 niedostateczny

Telewizja Kablowa Bart-Sat 
Stowarzyszenie w Bartoszycach

bartsat.pl 0 9 9 23 niedostateczny
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Telewizja Kablowa Bieszczady Sp. 
z o.o.

tkbieszczady.pl 0 5 5 13 niedostateczny

Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. tkchopin.pl 11 10 21 54 niedostateczny

Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o. dipol.tkb.pl 10 10 20 51 niedostateczny

Telewizja Kablowa Hajnówka sp. j. tvkhajnowka.pl 11 7 18 46 niedostateczny

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. 
z o.o.

tkk.net.pl 6 12 18 46 niedostateczny

Telewizja Kablowa Satel Sp. z o.o. satellezajsk.pl 11 12 23 59 niedostateczny

Telewizja Kablowa Świdnik Sp. 
z o.o.

tks.pl 5 9 14 36 niedostateczny

Telico Sp. z o.o. telico.pl 5 10 15 38 niedostateczny

Telkab Sp. z o.o. tczew.net.pl 5 8 13 33 niedostateczny

TEL-KAB Sp. z o.o. S.K. telkab.pl 8 8 16 41 niedostateczny

Tellion Sp. z o.o. tellion.pl 7 7 14 36 niedostateczny

Tel-Net Krzysztof Frąc bezprzewodowy.
internetdsl.pl

14 6 20 51 niedostateczny

Telsat Systemy Teleinformatyczne 
Paweł Kowalski, Krystyna 
Jędrzejczyk s.c.

osiedlowa.pl 9 6 15 38 niedostateczny

TepsaNet Stanisław Nowacki portal.tepsanet.pl 0 9 9 23 niedostateczny

The Best Media Halina Ostrowska bestlan.net 10 10 20 51 niedostateczny

Timplus s.c. Bogusław Dudek, 
Radosław Walentowski

fiberplus.pl 8 9 17 44 niedostateczny

TKSoftware Tadeusz Kowalczyk eurotelefon.eu 7 7 14 36 niedostateczny

Tomasz Karolczak Netgate S.C. 
Tomasz Karolczak I Jacek Banecki

ng.pl 7 7 14 36 niedostateczny

TOP-NET s.c. Maciej Cieplak, 
Tomasz Czajkowski

top.net.pl 3 5 8 21 niedostateczny

TPnets.Com Sp. z o.o. mnc.pl 9 8 17 44 niedostateczny

Trade Partner Sp. z o.o. tradepartner.pl 12 16 28 72 dostateczny

Transmitel Sp. z o.o. transmitel.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Treston Andrzej Skraba (Treston 
S.C. Paweł Kędziora, Andrzej 
Skraba)

treston.net 9 6 15 38 niedostateczny

TVK Elżbieta Zjawiona tvk.pl 6 1 7 18 niedostateczny

Wyniki końcowe (nazwy operatorów od V do Z)

Nazwa Adres I  
etap

II 
etap Suma % Ocena

Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. virginmobile.pl 10 5 15 38 niedostateczny

Virtual Line Sp. z o.o. vline.pl 6 6 12 31 niedostateczny

Virtual Telecom A.Sergiel, 
D.Ładniak sp.j.

virtualtelecom.pl 7 11 18 46 niedostateczny

Voice Net Sp. z o.o. voice-net.pl 4 4 8 21 niedostateczny

Wave Fiber Sp. z o.o. Wave Gdynia 
Sp. z o.o. Wave Radio Sp. z o.o.

wave.com.pl 5 7 12 31 niedostateczny

WDM Computers Maria 
Jarosławska

wdm.pl 10 7 17 44 niedostateczny

Webteam Telekomunikacja sp. 
z o.o. sp.k.

webteam.pl 5 10 15 38 niedostateczny

WICOS Łukasz Kucharski wicos.pl 9 9 18 46 niedostateczny

Wide-Net Jacek Wajda wide-net.pl 4 5 9 23 niedostateczny

Wifimax s.c. Światłowski Radosław 
Zaremba Łukasz

wifimax.pl 12 15 27 69 niedostateczny

Wi-Net Łukasz Wlazłowski wi-net.pl 13 6 19 49 niedostateczny

World Discount Telecommunication 
Polska Sp. z o.o.

mywdt.com.pl 7 9 16 41 niedostateczny

Wrocnet Sp. z o.o. wrocnet.pl 9 10 19 49 niedostateczny

WWNET Bożena Furgol wwnet.pl 3 6 9 23 niedostateczny

Z.U.H. Elektron s.c. Bogumiła 
Wyka, Ryszard Wyka

elektron.com.pl 6 9 15 38 niedostateczny

Zakład Usług Antenowych 
Antserwis sp.j. Kazimierz Kociński, 
Henryk Czajkowski, Olenia 
Kordylewicz

antserwis.pl 8 11 19 49 niedostateczny

Zespół Efektywnych Technik 
Obliczeniowych S.A.

zetosa.pl 9 12 21 54 niedostateczny

ZetNet Zbigniew Struski zetnet.slupsk.pl 5 9 14 36 niedostateczny

Zicom Next Sp. z o.o. zicom.pl 12 16 28 72 dostateczny

ZTS Echostar Studio Piotr 
Ziemniewicz Sp. z o.o.

echostar.pl 13 14 27 69 niedostateczny

ZURT Sp. z o.o. zurt.pl 16 6 22 56 niedostateczny
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Podsumowanie

Przeprowadzone przez Fundację Widzialni oraz Fundację Integracja badanie 
miało na celu weryfikację wdrożenia zapisów Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. „w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych 
przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych” w zakresie 
dostosowania stron www. 

Rozporządzenie obliguje dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych 
m.in. do dostosowania stron www do międzynarodowego standardu WCAG 2.0, 
w zakresie określonym w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia. 

Dwuletni okres przeznaczony na dostosowanie stron www przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych upłynął z dniem 10 kwietnia 2016 roku. 

Jest to pierwszy ranking dostępności stron małych i średnich przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych. Chcąc całościowo spojrzeć na rynek w badaniu ujęliśmy 
również strony części operatorów voipowych oraz biznesowych. Badaniu 
poddanych zostało 319 serwisów. Zgodnie z opinią ekspertów oraz konsultantów 
biorących udział w badaniu serwisy zawierają błędy uniemożliwiające poruszanie 
oraz obsługę przez osoby o specjalnych potrzebach. Większość elementów 
sprawdzanych podczas badania nie spełnia standardu. 

Jedynie siedem spośród badanych serwisów uzyskało ocenę dostateczną:

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

nask.pl,
koba.pl,
obroki.pl,
interwan.pl,
sacomnet.org,
tradepartner.pl,
zicom.pl.

Pozostałe badane strony otrzymały końcową ocenę niedostateczną, co 
równoznaczne jest z brakiem dostosowania do standardu WCAG 2.0, o którym 
mowa w Rozporządzeniu.

Walka z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami wymaga 
wspólnych działań wszystkich uczestników rynku. Dostępne rozwiązania 
techniczne i organizacyjne nie funkcjonują w sposób jakiego oczekują 
użytkownicy. Przestrzeń Internetu powinna być dostępna dla wszystkich 
obywateli, a zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami. 

Swoboda w korzystaniu z usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjne może w znaczący sposób wpływać na aktywność zarówno 
w życiu społecznym, jak i zawodowym. Brak dostępu do informacji zawartych 
na stronach firm telekomunikacyjnych dla osób o specjalnych potrzebach, jest 
ograniczeniem podstawowego prawa dostępu do informacji i prowadzić może 
nie tylko do wykluczenia cyfrowego, ale również społecznego.



Opisy badanych stron
W opisach nie zostały uwzględnione strony, które otrzymały 

0  punktów w I etapie (badanie eksperckie)
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Opisy badanych stron

@Alfanet Marcin Małolepszy
alfanet24.pl

Jednym z najpoważniejszych utrudnień w serwisie jest nawigacja za pomocą 
klawiatury. Aktualnie jest ona niemożliwa z powodu słabo lub niewidocznego 
wcale fokusa. Dodatkowo nie ma możliwości rozwinięcia górnego menu oraz 
slajdera bez użycia myszki.

Ponadto żadne z pól formularzy nie posiada etykiet. Podobny problem 
występuje z elementami graficznymi, które nie posiadają odpowiednich treści 
alternatywnych, a to jest szczególnie istotne w przypadku tych, które pełnią rolę 
odnośników.

Niektóre informacje nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu. 
Nieprawidłowa struktura i hierarchia nagłówków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści. Nawigacja może być również 
utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 1

http://alfanet24.pl
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Opisy badanych stron

3Play Sp. z o.o.
3play.pl

W serwisie hierarchia nagłówków jest zaburzona i nie oddaje poprawnie jego 
struktury.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych. Nie wszystkie odnośniki posiadają 
jednoznaczny opis jak np. logo kierujące do strony głównej, które jest grafiką bez 
uzupełnionego tekstu alternatywnego. 

Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak 
tzw. skip linków służących do pomijania powtarzających się na podstronach 
treści. W serwisie nie znajdziemy również tak podstawowego elementu jak 
wyszukiwarka.

Na podstronach nie wszystkie elementy są możliwe do obsłużenia bez użycia 
myszki, jak np. zakładki dotyczące cen pakietów. Na wielu odnośnikach 
występuje tzw. „efekt jąkania” spowodowany umieszczeniem w nich tytułu 
o takiej samej treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 2

http://3play.pl
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Opisy badanych stron

ACN Communications Polska Sp. z o.o.
myacn.eu/PL_PL/dps_europecall.html

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści. W połączeniu z nieprawidłową 
strukturą i hierarchią nagłówków powoduje poważne problemy w odnalezieniu 
informacji na stronie.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Wiele elementów graficznych nie posiada alternatywnych treści. Jest to 
szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę odnośników. Dodatkowym 
poważnym utrudnieniem stanowią pola formularza, które nie posiadają etykiet. 

Nawigacja za pomocą klawiatury aktualnie jest praktycznie niemożliwa z powodu 
całkowicie niewidocznego fokusa. 

Każda podstrona posiada ten sam tytuł strony, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi. Nawigacja może być 
również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 3

http://myacn.eu/PL_PL/dps_europecall.html
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Opisy badanych stron

Adampolnet Damian Bogucki
adampolnet.com

W serwisie istnieją puste odnośniki oraz grafiki, które nie posiadają 
odpowiedniego opisu alternatywnego, co jest szczególnym utrudnieniem dla 
osób korzystających z czytników ekranu.

Największym problemem jednak jest brak możliwości obsługi za pomocą 
klawiatury z powodu całkowitego wyłączenia widoczności fokusa aktualnie 
wybranego elementu.

Nie wiedzieć czemu na stronie głównej brakuje ogólnej wyszukiwarki treści. Na 
podstronach wyszukiwarka jest jednak nie ma poprawnie opisanego przycisku. 

Struktura nagłówków praktycznie nie istnieje.

Dodatkowym utrudnieniem może być brak skip linków do pomijania części 
informacji.

Rysunek 4

http://adampolnet.com
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Opisy badanych stron

Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A.
arreks.com.pl

W serwisie hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.

Nie można obsłużyć wszystkich elementów za pomocą klawiatury jak np. metka 
Facebook przyczepiona do prawej krawędzi przeglądarki.

Serwis posiada autorską wersje wysokiego kontrastu, jednak nie wszystkie 
informacje spełniają minimalne wymagania standardu WCAG 2.0.

Tytuł serwisu na każdej podstronie jest taki sam. Kolejnym utrudnieniem 
w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak tzw. skip linków służących do 
pomijania powtarzających się na podstronach treści.

Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są wykorzystane. 

Na stronie znajduje się wiele pustych odnośników jak np. zmieniające wielkość 
tekstu i kontrast.

Większość elementów graficznych nie posiada poprawnych opisów 
alternatywnych.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 5

http://arreks.com.pl
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Opisy badanych stron

Ahmes Sp. z o.o.
ahmes.pl

Odpowiedniki tekstowe obrazków nie są poprawne, albo ich nie ma wcale, jak 
w przypadku banera głównego albo są generowane automatycznie na podstawie 
nazw plików (np. w sekcji „Nasze marki”). Obrazki pełniące funkcję dekoracyjną 
(ikony) mają treści alternatywne. Ikony nawigacyjne pod slajderem mają 
angielskie treści alternatywne typu „previous”, „pause”, „next”.

Pole formularza wyszukiwarki na stronie wyników wyszukiwania nie posiada 
etykiety tekstowej. Przycisk rozpoczęcia wyszukiwania umieszczony w topie 
strony nie posiada etykiety. Można również natrafić na etykiety tekstowe 
niepowiązane z żadnym polem formularza – „Wyszukiwanie zaawansowane”.

Struktura nagłówków na stronie głównej jest bardzo uboga i obejmuje jedynie 
„Formularz wyszukiwania” oraz „Nasze marki”.

Po przełączeniu strony w autorski tryb wysokiego kontrastu nie wszystkie 
elementy są czytelne, np. przyciski do przewijania i pauzowania pokazu slajdów.

Linki o treściach „więcej” nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii 
Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze widać 
domyślne zaznaczenie (np. w przypadku przycisków przełączania wielkości 
czcionki).

Został zapewniony jedynie jeden skip link, niestety nie działa on poprawnie, 
przenosi fokus do stopki strony zamiast do głównej treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć możliwość powiększenia czcionki 
i autorską wersję wysokiego kontrastu. Niestety możliwość powiększenia czcionki 
nie zawsze jest możliwa, np. znika na stronie „Telefonia komórkowa”, a ikony 
przycisków do powiększenia tracą czytelność. Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 6

http://ahmes.pl
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Opisy badanych stron

Airoute s.c. Sebastian Wrona, Szymon Wróbel
netarea24.pl

Odpowiedniki tekstowe wszystkich logotypów kanałów telewizyjnych na stronie 
prezentującej ofertę telewizji brzmią tak samo „logotyp kanału TV”. Brakuje 
również odpowiednika tekstowego dla mapy prezentującej zasięg działania 
operatora.

W formularzu kontaktowym „Dla pozostałych” można natrafić na pola formularza 
bez poprawnie powiązanych z nimi etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej jest uboga i została ograniczona jedynie 
do banera i sekcji „Polecamy”. Na podstronach serwisu („Telefon”) nagłówki 
zaczynają się od poziomu 3.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać w przypadku list 
plików do pobrania.

Strona posiada wiele treści i elementów nawigacyjnych niespełniających 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Tytuł stron nie jest unikalny i brzmi „Netarea24.pl - internet Rumia, telewizja, 
telefon”. 

Natrafiono na linki o niejednoznacznych treściach, np.: „tutaj”, „zamów” czy też 
pseudo linki o treściach „rozwiń”.

Obsługa pseudo linków „rozwiń” z poziomu klawiatury nie jest możliwa, 
a rozwijane treści zawierają istotne informacje, np. cenniki połączeń 
telefonicznych.

Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające na pominięcie 
powtarzających się fragmentów. Nie posiada również wyszukiwarki treści ani 
żadnych dodatkowych ułatwień. Kod HTML posiada nieliczne błędy.

Rysunek 7

http://netarea24.pl
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Opisy badanych stron

AlterTEL Sp. z o.o.
altertel.pl

Odpowiednik tekstowy o treści „Avatar” nie pozwala na przyznanie pełni 
punktacji.

Na stronie nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z użytkownikiem.

Struktura nagłówków rozpoczyna się od nagłówka poziomu 5 o dosyć długiej 
treści „Jesteśmy liderem alternatywnych...”. Możliwy dostęp do nagłówka o treści 
„Secondary Menu”, który nie obejmuje żadnej treści.

Listy elementów zostały ograniczone jedynie do grup linków.

Po przełączeniu strony w autorski tryb wysokiego kontrastu, część treści stopki 
nie jest widoczna.

Przycisk o treści „Header button label” nie pozwala na przyznanie pełni punktacji 
w kategorii Sens linków.

Natrafiono na jeden skip link, jednak o treści angielskiej.

Serwis nie został wyposażony w wyszukiwarkę treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić możliwość powiększenia czcionki 
i autorską wersję o wysokim kontraście.

Strona posiada niewielkie uchylenia pod kątem poprawności HTML.

Rysunek 8

http://altertel.pl
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Opisy badanych stron

AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz 
Sanocki s.c.
ap-media.pl

Obrazek w banerze nie ma treści alternatywnej, dotyczy to również obrazków 
będących linkami w stopce strony. Cenniki na stronie „Internet” czy też „Telefon” 
zostały zaprezentowane jako obrazki bez treści alternatywnej.

W odnalezionych formularzach na stronie („Logowanie”, „Formularz kontaktowy”) 
żadne pole nie jest poprawnie powiązane z etykietą tekstową, co jest znaczącym 
uchybieniem.

Hierarchia nagłówków nie zawsze jest utrzymana, co widać na stronie „Internet”.

Wykorzystanie list elementów jest bardzo słabe, na stronie głównej ogranicza się 
do jednoelementowej listy dla slajdera. Niewykorzystanie list dla menu głównego 
nie pozwala na przyznanie punktacji.

Natrafiono na treści i elementy nawigacyjnie niespełniające minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu.

Na stronie można odnaleźć linki o mało znaczącej treści, np.: „czytaj więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak słaba widoczność 
domyślnego zaznaczenia (zbyt słaby kontrast) nie pozwala na przyznanie pełni 
punktacji.

Serwis nie posiada skip linków, które pozwalają na pominięcie powtarzających 
się treści podczas nawigacji za pomocą klawiatury. Nie posiada również żadnych 
dodatkowych ułatwień w postaci możliwości przełączenia strony w autorski tryb 
wysokiego kontrastu czy też możliwości powiększenia czcionki.

Istotnym błędem jest niezapewnienie możliwości przeszukania treści. Strona 
posiada liczne błędy HTML.

Rysunek 9

http://ap-media.pl
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Opisy badanych stron

Arbelon Sp. z o.o.
arbelon.pl

Obrazki dodatkowych ułatwień, które są linkami nie posiadają poprawnych treści 
alternatywnych. Treści alternatywne obrazków w slajderze są nieprawidłowe: 
„banknot_awers”, „baner1_1600_460” etc. Na obrazkach znajduje się wiele 
znaczących treści i dodatkowo są one linkami.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają poprawnie powiązanych etykiet 
tekstowych. Podobna sytuacja jest w przypadku formularza na stronie „Sprawdź 
zasięg sieci”.

Znaczącym uchybieniem jest brak struktury nagłówków, co nie pozwala na 
szybką nawigację po sekcjach przez osoby korzystające z programów czytających.

Mimo zapewnienia autorskiej wersji wysokiego kontrastu, po jej włączeniu nadal 
można natrafić na treści i elementy nawigacyjnie niespełniające minimalnych 
formalnych wymagań, jak np. stopka. Również niekorzystnie wpływa ta wersja na 
formularze, w których pola nie maja obramowań.

Na niektórych stronach (np. „Telewizja”) można natrafić na jednoznaczne treści 
przycisków „Sprawdź” i „Wybieram”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak nie zawsze jest 
widoczne zaznaczenie aktualnie aktywnego elementu (np. w stopce serwisu).

Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających się 
elementów podczas nawigacji. Brak jest również możliwości wyszukiwania treści.

Dodatkowe ułatwienia to: możliwość powiększenia czcionki oraz autorska wersja 
o podwyższonym kontraście.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 10

http://arbelon.pl
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Opisy badanych stron

ARKUS s.c. Stanisław Błaszczuk, Jerzy Niski, 
Krzysztof Stypułkowski
arkusnet.pl

Niektóre odpowiedniki tekstowe obrazków nie są poprawne, jak w przypadku 
slajdera: „screenshot-toya_net_pl_2016-06-01_19-57-53.png”, „18278211_776925
082471948_3537432765642709658_o.jpg”, gdzie są nazwami plików. Uzupełnione 
również są odpowiedniki tekstowe obrazków pełniących funkcję dekoracyjną: 
„front box telefon”. Na podstronach serwisu, np.: „Telewizja”, „Komunikaty” wiele 
treści zostało zapewnione w formie obrazów, co nie pozwala na przyznanie 
punktacji.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone jedynie do trzech nagłówków 
poziomu 3 z dostępem do punktów startowych.

Niektóre grupy linków nie zostały przedstawione w formie list elementów 
(np. linki do powiększenia czcionki, czy też linki w stopce). Listy również 
nie zostały zapewnione w treści, jak np. na stronie „Udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych”.

Mimo zapewnienia dwóch autorskich wersji kontrastowych nadal można natrafić 
na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu (np. linki 
w stopce).

Nie wszystkie linki mają poprawny sens, jak np. linki o treściach „A-”, „A”, „A+” czy 
też „Wejdź”. Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa 
z powodu brak widoczności elementów otrzymujących fokus.

Autorzy serwisu nie przewidzieli mechanizmu skip linków. Nie ma również 
wyszukiwarki pozwalającej na przeszukanie serwisu.

Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić wersje kontrastowe i możliwości 
powiększenia czcionki, jednak w tym ostatnim przypadku wybrana wielkość nie 
jest zapamiętywana podczas nawigacji po serwisie i nie powiększa wszystkich 
treści.

Rysunek 11

http://arkusnet.pl
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Opisy badanych stron

Arsatel Sp. z o.o.
haloip.pl

Można natrafić na obrazki z niepoprawnymi tekstami alternatywnymi, jak 
np.: „df”, „pl”, „us”.

Pola formularzy logowania i rejestracji nie mają etykiet tekstowych.

Nagłówki na stronie głównej zaczynają się od nagłówka poziomu 3. Na wielu 
podstronach posiadających dodatkową kolumnę z informacjami nie została 
zapewniona poprawna hierarchia nagłówków.

Listy elementów zostały wykorzystane poprawnie, jednak na stronach, na których 
pojawia się menu w postaci kolumny ich struktura jest niepoprawna, mają dwa 
razy więcej elementów niż pozycji, co może sugerować osobom korzystającym 
z programów czytających brak dostępu do treści elementów.

Kontrast większości elementów nawigacyjnych, w tym punktów startowych oraz 
pomarańczowych linków jest nieprawidłowy.

Linki o treściach „Zamów”, „Więcej”, czy też „Czytaj więcej” nie pozwalają na 
przyznanie pełni punktacji.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego elementu otrzymującego fokus.

Język główny dokumentu nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada skip linków, nie została również zapewniona wyszukiwarka 
treści.

Autorzy serwisu nie zapewnili również żadnych dodatkowych ułatwień typu 
powiększenie czcionki lub autorska wersja kontrastowa.

Strona główna serwisu nie ma błędów HTML.

Rysunek 12

http://haloip.pl
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Opisy badanych stron

Art-Com Sp. z o.o.
artcom.pl

Obrazki będące linkami w sekcji „Aktualności i promocje” nie mają treści 
alternatywnych.

Pole wyszukiwarki nie posiada etykiety tekstowej, podobna sytuacja jest na 
stronie „Dostępność usług”.

Listy elementów nie zostały w pełni wykorzystane, np. dla grupy linków 
z kategoriami w sekcjach „Aktualności i promocje” oraz „Prace serwisowe 
i awarie” czy też przedstawienie certyfikatów na stronie „Nasze certyfikaty”.

Kontrast niektórych treści jest nieprawidłowy, jak np. pozycje w menu głównym.

Treści linków służących do rozpoczęcia wyszukiwania treści są niepoprawnie 
ukryte z wizualnego przekazu. Na stronie „Oferta dla domu Internet” można 
natrafić na link o nic nie znaczącej treści „tutaj”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak zastosowany 
autorski fokus jest bardzo słabo widoczny, nie spełnia wymagań kontrastu.

Mimo pojawiających się skip linków podczas nawigacji za pomocą klawiatury 
ich aktywowanie nie przynosi żadnego skutku, fokus nie jest przenoszony na 
odpowiednie sekcje.

Strona nie została wyposażona w żadne dodatkowe ułatwienia typu możliwość 
powiększenia czcionki lub autorska wersja kontrastowa.

Nie jest możliwe pełne sprawdzenie poprawności kodu HTML, z powodu błędów 
w sekcji nagłówka strony.

Rysunek 13

http://artcom.pl
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Opisy badanych stron

ASTA-NET S.A.
asta-net.pl

Obrazki umieszczone w sekcji „Polecane VOD” nie mają alternatywnych treści 
i są przetwarzane jako „link”. Na innych stronach serwisu treści alternatywne 
obrazków nie są prawidłowe, np.: „asta_net_twin_peaks_po_premierze_640x417.
jpg”. Na stronie „Opieka zdrowotna” treści zostały zapewnione w formie obrazu. 
Na stronie „Aktualności” obrazy mają teksty alternatywne tożsame z nazwami 
plików.

Zarówno pole do wpisania wyszukiwanej frazy jak i zapisu do newsletter’a nie 
posiada poprawnie powiązanej etykiety tekstowej. Podobną sytuację można 
zauważyć na stronie „Zaloguj do eBOK” i „Twoja lokalizacja”. Natomiast pola 
formularza „Wniosek o Eko-Fakturę oraz dostęp do usługi eBOK” zostały 
poprawnie opisane.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie jest poprawna, po nagłówku 
poziomu 1 „Aktualności” zostały umieszczone nagłówki poziomu 4. Na 
pozostałych stronach próba nawigacji po nagłówkach przenosi użytkownika od 
razu do stopki strony.

Kontrast większości elementów jest prawidłowy, choć można natrafić na teksty 
umieszczone w stopce, które nie spełniają minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu. Odnosi się to również do obramowań pól formularzy.

W serwisie można natrafić na linki o nic nie znaczącej treści: „Czytaj więcej” lub 
linki o tej samej treści kierujące do różnych zasobów „Zamów usługę”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, ale widoczność zaznaczenia 
elementu otrzymującego fokus jest słaba, a w przypadku sekcji „Polecane VOD”  
zaznaczenie nie jest widoczne. Brak skip linków utrudnia nawigację za pomocą 
klawiatury.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 14

https://asta-net.pl
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Opisy badanych stron

ATM S.A.
atman.pl

Obrazki będące linkami do certyfikatów nie posiadają tekstów alternatywnych. 
Obrazki dekoracyjne na stronie głównej (ikony) mają uzupełnione treści 
alternatywne, natomiast na innych stronach serwisu (ATM S.A.) nie mają pustych 
treści alternatywnych. Podobna sytuacja jest dla innych obrazków.

Pole wyszukiwarki i pole zapisania się do newsletter’a nie posiada poprawnie 
powiązanej z nim etykiety tekstowej. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku 
formularza kontraktowego i zapytania o ofertę.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone. Nadawanie nagłówków do 
leadów aktualności jest niepoprawne. Na zbadanych losowo podstronach 
jedynym nagłówkiem jest „Zapytaj o ofertę”.

Wykorzystanie list elementów nie jest do końca prawidłowe. Brakuje ich np. dla 
grupy linków do certyfikatów, czy też dla paginacji.

Można natrafić na elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu, jak treści umieszczone na pomarańczowych tłach.

Linki o niejednoznacznych treściach „czytaj więcej”, „banner”, „porównaj”, 
„zamów” etc. nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens 
linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia.

Nie został również zdefiniowany język główny dokumentu.

Strona nie została wyposażona w żaden skip link pozwalający np. na szybki 
dostęp do treści głównej czy też do menu.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 15

https://atman.pl
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Opisy badanych stron

Audio Systems S. C. Robert Grzegorek, Aleksander 
Cuprych
kal.pl

Niektóre z banerów umieszczone w slajderze nie posiadają tekstów 
alternatywnych mimo tego, że są linkami. Na stronie „Newsletter” treści zostały 
przedstawione w formie obrazów.

Pole formularza wyszukiwarki nie posiada etykiety tekstowej.

Na stronie głównej nagłówki rozpoczynają się od poziomu 2 i zostały ograniczone 
do pozycji banera i nagłówka „Aktualności”. Na innych stronach serwisu można 
natrafić na zaburzoną strukturę: po nagłówku poziomu 1 następują nagłówki 
poziomu 4.

Kontrast menu jest niewystarczający.

Można natrafić na linki o mało znaczącej treści „Zobacz szczegóły”, „Zobacz 
więcej” etc.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć po otrzymaniu fokusa 
niektóre elementy stają się nieczytelne (biały tekst na jasnym tle).

Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające na pominięcie 
powtarzających się sekcji strony podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Nie natrafiono na żadne dodatkowe ułatwienia: powiększenie czcionki, autorska 
wersja wysokiego kontrastu.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 16

http://kal.pl
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Opisy badanych stron

Awacom Sp. z o.o.
awacom.net

Żaden z obrazków dekoracyjnych odnalezionych na stronie nie posiada 
poprawnych tekstów alternatywnych.

Etykiety pól formularza logowania do konta klienta zostały niepoprawnie ukryte 
z wizualnego przekazu, nie są również dostępne dla technologii asystujących.

Pola formularzy na stronie „Kontakt” posiadają poprawnie powiązane z nimi 
etykiety tekstowe.

Na stronie głównej nie odnaleziono żadnego nagłówka, a na innych stronach 
serwisu ich hierarchia nie została zachowana.

Kontrast niektórych elementów i treści na stronie nie jest prawidłowy.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć kontrast domyślnego 
zaznaczenia przeglądarek jest niewystarczający, by łatwo zlokalizować element, 
który otrzymał fokus.

Serwis nie został wyposażony w skip linki. Nie posiada również wyszukiwarki 
treści ani żadnych dodatkowych ułatwień pozwalających na lepszy odbiór treści.

Serwis posiada niewielkie uchybienia kodu HTML.

Rysunek 17

http://awacom.net
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Opisy badanych stron

Balmont Sp. z o.o.
balmont.pl

Obrazek w banerze będący linkiem ma pustą treść alternatywną. Podobna 
sytuacja zachodzi dla obrazka „Sprawdź nas”.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone do dwóch nagłówków poziomu 
2 „Korzyści dla Ciebie” i „Aktualności”. Na podstronach serwisu po nagłówku 
poziomu 1 występują nagłówki poziomu 4.

Mimo zapewnienia wtyczki umożliwiającej wybór kontrastu, po wybraniu nadal 
można natrafić na elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań, 
np. po otwarciu menu rozwijanych.

Sens linków nie zawsze jest prawidłowy z powodu pustych treści alternatywnych 
obrazków będących linkami.

Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające na pominięcie 
powtarzających się sekcji podczas nawigacji po serwisie za pomocą klawiatury.

W serwisie zastosowano plugin ułatwiający odczyt treści, jednak nie został on 
przetłumaczony na język polski, co nie pozwala na przyznanie pełni punktacji.

Strona posiada nieliczne błędy HTML.

Rysunek 18

http://balmont.pl
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Opisy badanych stron

Bartnet Naruszewicz i Krawczun sp.j.
nortis.pl

Obrazy, na których umieszczone zostały teksty „Korzystne pakiety”, „Zasięg 
lokalny” etc. posiadają puste treści alternatywne. Mapa zasięgu została 
przedstawiona jedynie w formie graficznej. W sekcji „Zaufali nam” obrazy, które 
są linkami mają taką samą treść alternatywną „carousel image”. Również na 
podstronach serwisu można natrafić na treści alternatywne np.: „nortis_o_nas_
internet_telefon_telewizja_światłowód”, które są generowane automatycznie na 
podstawie nazwy pliku.

Pole do wyboru języka oraz pola formularza kontaktowego nie posiadają 
poprawnie powiązanych z nimi etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej rozpoczyna się od nagłówków poziomu 
6. Można również natrafić na nagłówki o pustej treści. Na podstronach hierarchia 
nie została zachowana.

Wykorzystanie list elementów nie zawsze jest prawidłowe, co widać dla treści 
umieszczonych na stronie „Telefon”.

Nie można przyznać punktacji w kategorii Kontrast z powodu umieszczenia wielu 
treści na jasno niebieskim tle zarówno na stronie głównej jak i na podstronach 
serwisu.

Linki o treściach „Więcej”, „carousel image” oraz pusty link do otwarcia menu nie 
pozwalają na przyznanie pełni punktacji. 

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
całkowitego usunięcia widoczności fokusa.

Serwis nie został wyposażony w skip linki. Nie posiada również wyszukiwarki 
treści ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 19

http://nortis.pl
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Opisy badanych stron

Batex Paweł Bahranowski
wi-lan.net.pl

Strona została wykonana w technologii flash. Nawigacja po obrazkach, 
nagłówkach, listach elementów nie jest możliwa.

Pola formularza logowania do BOK nie posiadają poprawnie powiązanych z nimi 
etykiet tekstowych.

Niektóre elementy nie są widoczne na stronie, np.: nazwa serwisu pisana białym 
tekstem na białym tle.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, ale widoczność zaznaczenia 
nie spełnia minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Nie jest możliwe sprawdzenie poprawności kodu HTML, gdyż nie został 
zadeklarowany typ dokumentu.

Strona wydaje się być niedziałającą, brak jakichkolwiek treści wyświetlanych 
w przeglądarce Firefox. Lepiej wygląda to w przeglądarce Chrome.

Rysunek 20

http://wi-lan.net.pl
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Opisy badanych stron

Beskid Media Sp. z o.o.
beskidmedia.pl

Link do strony głównej serwisu w postaci obrazu ma nieprawidłową treść 
alternatywną „Logo”. Wyniki testu prędkości zostały przedstawione jedynie 
w formie obrazu. Pozostałe obrazy, jak np. na stronie „Pakiety” nie mają treści 
alternatywnych. Formularz kontaktowy jest zabezpieczony przez CAPTCHA 
obrazkową, co uniemożliwia wysłanie wiadomości przez osoby niewidome. Mapa 
zasięgu została zapewniona jedynie w formie graficznej.

Pola formularza sprawdzenia dostępności usług nie posiadają etykiet tekstowych. 
Nie wszystkie pola formularza kontaktowego posiadają etykiety tekstowe. Pola 
formularza zamówienia usługi nie posiadają etykiet tekstowych.

Strona główna nie została wyposażona w nagłówki. Podobną sytuację można 
zaobserwować na podstronach serwisu.

Wykorzystanie list elementów nie zawsze jest optymalne, co widać w sekcji „Na 
skróty”.

Można natrafić na treści (np. w stopce) nie spełniające minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu.

Nie wszystkie odnośniki mają jednoznaczne treści, np.: „Czytaj więcej”.

Obsługa z klawiatury elementów przytwierdzonych do prawej krawędzi jest 
niemożliwa z powodu zastosowania niesemantycznych znaczników HTML.

Nie został zdefiniowany język główny strony.

Serwis nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających się 
sekcji podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 21

http://beskidmedia.pl
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Opisy badanych stron

Bestgo.pl Sp. z o.o.
bestgo.pl

Obrazek kierujący do strony głównej serwisu ma nieprawidłową treść 
alternatywną „logo bestgo.pl”. Pozostałe obrazki na stronie głównej są 
dekoracjami i powinny mieć puste treści alternatywne lub zgodne z tym, co się na 
nich znajduje. Obrazki w topie na podstronach nie mają zapewnionych pustych 
treści alternatywnych.

Pola formularza logowania nie posiadają poprawnie powiązanych z nimi etykiet 
tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej nie jest optymalna – trzy nagłówki 
poziomu 1 „Internet”, „Telewizja”, „Telefon” i bezpośrednio po nich następujące 
nagłówki poziomu 2. Na podstronie „Kontakt” hierarchia została zaburzona.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne w stopce strony.

Kontrast treści umieszczonych na jasno zielonych tłach jest niewystarczający.

Można natrafić na linki, których treści są niewiele mówiące, jak np.: „Dowiedz się 
więcej”. Istnieją także linki o treściach „Previous” i „Next”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć widoczność 
zaznaczenia nie zawsze jest optymalna z powodu zastosowania domyślnego 
fokusa przeglądarek. W przypadku logo umożliwiającego powrót do strony 
głównej fokus nie jest widoczny.

Serwis nie posiada wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych ułatwień 
pozwalających na jej odbiór.

Kod HTML jest wolny od błędów.

Rysunek 22

http://bestgo.pl
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Opisy badanych stron

Bluenet Sp. z o.o.
bluenet.pl

Obrazek kierujący do strony głównej serwisu w postaci logo posiada pusty 
tekst alternatywny. Podobną sytuację możemy zaobserwować dla obrazków 
w slajderze. Również logo w sekcji „Certyfikacje” posiadają puste treści 
alternatywne.

Pole formularza wyszukiwarki oraz pola formularza logowania do panelu klienta 
nie mają poprawnie powiązanych z nimi etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej rozpoczyna się od nagłówków poziomu 
2. Można również zauważyć błędy w hierarchii nagłówków, po nagłówkach 
poziomu 2 występują nagłówki poziomu 4. Na podstronach serwisu hierarchia 
również nie została zachowana, a przedstawianie menu w kolumnie za pomocą 
serii nagłówków również nie jest prawidłowe.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne z powodu niezastosowania ich 
do paginacji slajdera lub dla menu umieszczonego w kolumnie na podstronach.

Można natrafić na treści i elementy nawigacyjne w slajderze lub w stopce, 
niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Treści linków nie zawsze są jednoznaczne i prawidłowe, natrafić można na puste 
treści alternatywne dla obrazków będących linkami czy też linki o treściach 
„więcej”, „+”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
całkowicie niewidocznego zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie został wyposażony w skip linki ani w żadne dodatkowe ułatwienia, np.: 
powiększenie czcionki czy autorska wersja wysokiego kontrastu.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 23

http://bluenet.pl
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Opisy badanych stron

Centrum Usług Komputerowych GROT Sp. z o.o.
grot.com.pl

Odpowiedniki tekstowe obrazków o treściach „Image not available” czy „Image 
is not available” nie są poprawne. Logo umieszczone w treści mają puste teksty 
alternatywne.

Serwis nie posiada żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z odwiedzającym.

Struktura nagłówków została ograniczona jedynie do jednego nagłówka poziomu 
2.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. dla listy partnerów.

Kontrast niektórych elementów jest nieprawidłowy, np. treści umieszczonych na 
kafelkach prezentujących partnerów.

Treści linków do stron partnerów przedstawione w formie kafelków są 
niepoprawne.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
braku widoczności fokusa.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści. Nie odnaleziono również 
żadnych dodatkowych ułatwień.

Posiada 1 błąd HTML, którego można uniknąć.

Rysunek 24

http://grot.com.pl
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Opisy badanych stron

Chojnet Maciej Szypryt
chojnet.pl

Obrazki występujące w treści strony posiadają niepoprawne treści alternatywne 
np.: „święta_gif”. Na przyznanie punktacji nie pozwalają również teksty 
umieszczone na slajdach graficznych.

Pola formularza kontaktowego i formularza logowania do BOA nie posiadają 
poprawnie powiązanych etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków jest poprawna. Mimo błędu do przyjęcia na podstronach 
(dwa nagłówki poziomu 1) pozwala na przyznanie pełni punktacji.

Po przełączeniu serwisu w autorski tryb kontrastowy nadal można natrafić na 
treści i elementy nawigacyjnie nie spełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu (poszczególne slajdy, punkty startowe, treści na podstronach).

Można natrafić na linki o niejednoznacznej treści, np. „A”, „czytaj więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego fokusa.

Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających się 
sekcji strony.

Nie została również wyposażona w wyszukiwarkę treści.

Wśród dodatkowych ułatwień możemy wyróżnić autorską wersję kontrastową 
oraz możliwość powiększenia czcionki. Jednak to ostatnie udogodnienie nie 
dotyczy wszystkich treści w serwisie.

Kod HTML posiada 1 błąd, łatwy do wyeliminowania.

Rysunek 25

http://chojnet.pl


84

Opisy badanych stron

City Partner Sp. z o.o.
citypartner.pl

Obrazek logo linkujący do strony głównej nie posiada treści alternatywnej. 
Również treści przedstawione w formie grafiki na slajdach nie mają 
odpowiedników tekstowych.

Pola formularza logowania do panelu klienta oraz formularza kontaktowego nie 
posiadają etykiet tekstowych.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone do trzech nagłówków stopki 
„Centrum pomocy”, „Strefa klienta” i „Skontaktuj się z nami”. Na podstronach 
można natrafić na wiele nagłówków poziomu 1, np.: na stronie „Internet 
światłowodowy”.

Wykorzystanie list elementów nie jest do końca prawidłowe, zdecydowanie 
brakuje ich w stopce, gdzie napotykamy na grupy linków czy też dla listy kanałów 
telewizyjnych.

W serwisie można natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu, np. kolorowe treści umieszczone na slajdach lub po 
najechaniu myszką w menu głównym.

W slajderze znajdują się linki o pustych treściach, ich treść została przedstawiona 
jedynie w warstwie wizualnej.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa, ponieważ nie da się 
wyróżnić elementu otrzymującego fokus.

Autorzy nie dodali możliwości szybkiego przeskakiwania do interesujących sekcji 
za pomocą skip linków.

Serwis nie posiada również wyszukiwarki treści, ani żadnych dodatkowych 
ułatwień. Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 26

https://citypartner.pl
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Opisy badanych stron

CITYnet 
city-net.pl

Logo umieszczone w stopce jako obrazki nie posiadają treści alternatywnych. Na 
stronie „Telefon” > „Promocje” można odnaleźć obrazki będące linkami, których 
treść alternatywna jest pusta. Podobna sytuacja ma miejsce na wielu innych 
stronach serwisu. Mapa zasięgu działania operatora została zapewniona jedynie 
w formie graficznej.

Pola formularza logowania do BOK nie posiadają etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana. Na stronie głównej po nagłówku 
poziomu 1, podczas nawigacji po nagłówkach, przeskakujemy od razu do 
nagłówków w stopce poziomu 4.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane w treściach, gdzie grupy 
linków graficznych zostały przedstawione w formie tabel.

Informacje zawarte w stopce nie spełniają minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu.

Można natrafić na linki o pustej treści prezentowane w formie graficznych boksów 
na niektórych podstronach.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak domyślne 
zaznaczenie przeglądarek czasami nie jest wystarczające do zlokalizowania 
elementu otrzymującego fokus (np. w przypadku menu głównego).

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Posiada błędy HTML.

Rysunek 27
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Opisy badanych stron

City-Sat Gordzielik Sp. z o.o.
citysat.com.pl

Odpowiedniki tekstowe obrazów o treściach „http://uchacz.it”, „euro”, 
„plansza001” etc., na których umieszczono wiele treści w postaci graficznej nie 
pozwalają na przyznanie punktacji.

Pola formularza logowania do poczty i do sprawdzenia rachunku za telefon nie 
posiadają poprawnie powiązanych etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej serwisu została zaburzona. Dodatkowo 
można odnaleźć wiele nagłówków poziomu 1.

Mimo zapewnienia wtyczki pozwalającej na włączenie wysokiego kontrastu 
natrafiono na treści umieszczone w formie obrazów tekstu, które nie spełniają 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Sens linków obrazków pełniących funkcję linków jest nieprawidłowy, co wykazało 
sprawdzenie treści alternatywnych.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak niemożliwość 
otwarcia panelu wtyczki związanej z dostępnością nie pozwala na przyznanie 
pełni punktacji.

Strona posiada nieliczne błędy HTML.

Rysunek 28
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Opisy badanych stron

Claude ICT Poland Tomasz Dworakowski
telecube.pl

Link do strony głównej serwisu w postaci logo nie ma treści alternatywnej. 
W sekcji „Jesteśmy dumni z naszych klientów” znajdują się logo o pustych 
treściach alternatywnych.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają etykiet tekstowych. Podobna 
sytuacja jest w przypadku formularzy „Zamów usługę”.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, a użycie 
nieprawidłowo działającego pluginu do animacji nie pozwala na dostęp do 
wszystkich nagłówków podczas nawigacji w programie czytającym.

Mimo zapewnienia autorskiej wersji kontrastowej, nadal można natrafić na 
elementy nawigacyjne nie spełniające minimalnych wymagań kontrastu – blog.

Duża ilość linków posiada zdublowane treści w atrybutach title powodując tym 
samym efekt jąkania podczas nawigacji z włączonym programem czytającym. 
Niektóre z linków mają taką samą treść (np. „Wypróbuj za darmo”), a kierują do 
różnych zasobów. Linki do portali społecznościowych nie mają treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Strona nie posiada skip linków i wyszukiwarki treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można natrafić na autorską wersję o odwróconym 
kontraście oraz możliwości zmiany wielkości czcionki, jednak w tym ostatnim 
przypadku działa on nieprzewidywalnie – niekiedy zamiast powiększać, 
pomniejsza wielkość czcionki w treści strony, co można zaobserwować na stronie 
np. „Dokumenty”.

Walidacja HTML nie mogła zostać ukończona z powodu błędów w sekcji 
nagłówka strony.

Rysunek 29
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Opisy badanych stron

Computex Telecommunication Sp. z o.o.
computex.com.pl

Obrazki będące linkami w slajderze mają puste treści alternatywne. Podobna 
sytuacja dotyczy linków do mediów społecznościowych, wersji angielskiej oraz 
strony głównej.

Pole formularza wyszukiwarki nie posiada etykiety tekstowej. W przypadku 
formularza rejestracji brakuje etykiety pola akceptacji regulaminu.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, po nagłówku 
poziomu 1 występuje bezpośrednio nagłówek poziomu 3 „Kategorie”. Na 
pozostałych stronach serwisu również nie została zachowana hierarchia, co 
można zaobserwować np. na stronie „Referencje”, gdzie poszczególne referencje 
mają ten sam poziom co nagłówek główny treści.

Wykorzystanie list elementów nie do końca jest prawidłowe, co widać na 
przykładzie menu poziomego, czy też linków do portali społecznościowych.

Można natrafić na elementy i treści niespełniające minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu jak pole wyszukiwarki czy też linki do portali 
społecznościowych.

Puste linki do portali społecznościowych czy też linki o treściach „Prev”, „Next”, 
„1”, „2” etc. nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków.

Tytuł strony dla wyników wyszukiwania nie jest poprawny.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa, ponieważ nie widać 
zaznaczenia aktualnie wybranego elementu nawigacyjnego.

Autor serwisu nie wyposażył go w mechanizm skip linków.

Serwis nie posiada również żadnych dodatkowych ułatwień, np. możliwości 
powiększenia czcionki. Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 30
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Opisy badanych stron

COOL-NET Szymon Chmielak
cool-net.pl

Żaden z obrazków na stronie głównej nie ma poprawnych treści alternatywnych.

Pola formularza sprawdzenia dostępności usług nie posiadają etykiet tekstowych. 
Problem dotyczy również niektórych pól Formularza kontaktowego. Dodatkowo 
w tym ostatnim pola formularza typu radio nie zostały poprawnie zgrupowane.

Na stronie głównej nie ma ani jednego nagłówka. Lepiej sytuacja wygląda na 
innych stronach serwisu, jednak ich hierarchia nie została zachowana.

Grupy linków (np. menu) nie zostały zgrupowane za pomocą list elementów.

Kontrast elementów jest prawidłowy, ale zastrzeżenia mogą budzić teksty 
umieszczone na slajdach w banerze lub na jasno niebieskim tle.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji.

Treść linków przedstawionych w formie grafiki jest pusta.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest bardzo utrudniona, większość 
elementów nawigacyjnych nie odróżnia się od innych po otrzymaniu fokusa.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści ani żadne 
dodatkowe udogodnienia.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 31
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Opisy badanych stron

Core-Tel Polska Sp. z o.o.
core-tel.com

Obrazki umieszczone w serwisie, np. w animowanych banera nie posiadają treści 
alternatywnych.

Nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z użytkownikiem odwiedzającym stronę.

Struktura nagłówków jest bardzo uboga, podczas nawigacji po stronach serwisu 
nie natrafiono na nagłówki poziomu 1. Można również odnaleźć nagłówki 
o pustych treściach.

Kontrast głównych pozycji w menu i informacji zawartych w boksach w stopce 
jest niewystarczający.

Natrafiono również na puste treści linków przedstawione w postaci obrazów, 
m.in. powrotu do strony głównej serwisu.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści ani żadne 
dodatkowe udogodnienia.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 32
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Opisy badanych stron

Cosmos Net s.c. Monika Nowakowska, Krzysztof 
Nowakowski
new.cosmosnet.pl

Obrazki do przewijania slajdów nie mają treści alternatywnych.

Nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z użytkownikiem strony.

Struktura nagłówków jest bardzo uboga, zdarzają się nagłówki o pustej treści.

Kontrast elementów nawigacyjnych umieszczonych na czerwonym tle jest 
niewystarczający.

Natrafiono również na link o niejasnej treści „Więcej”, czy też link o pustej treści 
pozwalający na powrót do strony głównej.

Obsługa z klawiatury nie jest możliwa, gdyż nie widać elementu aktualnie 
otrzymującego fokus.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści ani żadne 
dodatkowe udogodnienia.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 33
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Opisy badanych stron

CoverNET Damian Giecko
covernet.pl

Ikony dekoracyjne w menu głównym mają niepotrzebne treści alternatywne typu 
„promocja_ikona”, „internet_ikona” etc., które nie wnoszą żadnych dodatkowych 
informacji podczas nawigacji z włączonym programem czytającym. Natomiast 
obrazki, które są umieszczone w animowanym slajderze i są linkami nie mają 
żadnych treści alternatywnych.

Żadne z pól formularzy odnalezionych na stronie (formularz kontaktowy, cennik 
połączeń międzynarodowych) nie posiada poprawnie powiązanej etykiety 
tekstowej.

Struktura nagłówków na stronie głównej została ograniczona do jednego 
nagłówka poziomu 1. Na podstronach, np. „Internet” ich struktura nie jest 
poprawna.

Mimo zapewnienia trybu wysokiego kontrastu można natrafić w tym trybie na 
elementy całkowicie niewidoczne, jak np. menu w kolumnie na podstronie 
„Promocje”. Takie rozwiązania całkowicie się mijają z celem.

Sens linków nie do końca jest prawidłowy z powodu pustych treści 
alternatywnych dla obrazków, jak i linków typu „<”, „>”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, dobrze widać zaznaczenie 
elementu otrzymującego fokus. Jedynym mankamentem jest brak obsługi 
rozwijanych pozycji oraz niewidoczność zaznaczenia po dojściu do slajdera.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć wersję kontrastową, która 
nie spełnia swoich założeń (niewidoczne menu w kolumnie) oraz możliwość 
powiększenia czcionki, jednak ta opcja nie pozwala na powiększenie wszystkich 
czcionek.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 34
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Opisy badanych stron

Dar.Net Dariusz Lyczko
darnet.pl

Obrazki umieszczone w animowanym slajderze mają niepoprawne treści 
alternatywne typu „foto_3.jpg”.  Obrazki dekoracyjne umieszczone w sekcji 
„Nowości” nie mają pustych treści alternatywnych. Informacja o finansowaniu 
przedstawiona w formie obrazku i będąca linkiem nie ma treści alternatywnych.

Struktura nagłówków na stronie głównej nie jest poprawna. Zaczynają się od 
nagłówka poziomu 3. Można również odnaleźć wiele nagłówków poziomu 1.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zaobserwować 
dla menu ofertowego umieszczonego pod slajderem czy też w sekcji „Dlaczego 
DarNet”.

Kontrast treści umieszczonej na jasno czerwonym i zielonym tle oraz w slajderze 
jest  niewystarczający.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie.

Natrafiono na linki o niejednoznacznej treści typu „zobacz więcej”, „czytaj dalej” 
czy też linki do aktualności w postaci daty.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, w niektórych przypadkach 
widoczność zaznaczenia jest słaba.

Język dokumentu nie został zdefiniowany, co oznacza, że strona jest 
przetwarzana po angielsku przez programy czytające.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści ani żadne 
dodatkowe ułatwienia.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 35
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Opisy badanych stron

Dolsat Sp. z o.o.
dolsat.pl

Obrazki dekoracyjne w postaci ikon mają uzupełnione treści alternatywne 
dublujące treści tekstowe. Podobna sytuacja jest dla treści alternatywnej 
„kreseczka” obrazka pełniącego funkcję dekoracyjną. Obrazki reklamujące 
w slajderze na podstronach serwisu nie mają treści alternatywnych.

Pole formularza wyszukiwarki nie posiada etykiety tekstowej.

Na stronie głównej nie ma żadnego istotnego nagłówka. Na podstronach 
w większości przypadków została okrojona do głównego nagłówka dla treści 
i niepoprawnych nagłówków w kolumnie występujących jeden za drugim.

Listy elementów nie zostały wykorzystane optymalnie, np. dla serii pseudo linków 
umieszczonych w kolumnie na podstronach serwisu.

Autorzy serwisu zapewnili „Wersję dla niedowidzących” jednak nie zgadza się 
ona treścią z wersją dla osób bez zaburzeń. Takie praktyki nie mają większego 
celu. W podstawowej wersji serwisu można natrafić na treści niespełniające 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu, np. linki w stopce lub teksty 
zawarte w punktach startowych.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa z powodu nie zawsze 
widocznego zaznaczenia, niemożliwości obsługi pseudo linków umieszczonych 
w kolumnie na podstronach serwisu oraz niemożliwości rozwinięcia pozycji 
menu.

Serwis nie został wyposażony w skip linki pozwalające na pominięcie 
powtarzających się treści podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić jedynie informację o dostępności 
tłumacza migowego, wersja dla niedowidzących mija się z celem.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 36
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Opisy badanych stron

easyCALL.pl S.A.
easycall.pl

Ikony dekoracyjne w punktach startowych mają uzupełnione treści alternatywne. 
Podobna sytuacja występuje w przypadku obrazów w sekcji „Usługi dodatkowe”. 
Obrazki w stopce będące linkami posiadają puste treści alternatywne.

Struktura nagłówków strony głównej rozpoczyna się od pustego nagłówka 
poziomu 2. Podobnie sytuacja wygląda na innych stronach serwisu, gdzie 
dodatkowo można zauważyć nagłówki umieszczone jeden za drugim 
nieobejmujące żadnej treści, np. na stronie „Usługi dodatkowe”, „Przez Internet”.

Mimo autorskiej wersji odwróconego kontrastu można natrafić na treści 
i elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu, np. tekst 
„Usługi dodatkowe”, czy też części przycisków graficznych „Wyślij”, „Zaloguj”.

Tytuł stron nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa, gdyż nie widać elementu 
otrzymującego fokus.

Język dokumentu nie został zdefiniowany, a więc wszystkie treści są przetwarzane 
po angielsku skutkując całkowitym niezrozumieniem strony.

Serwis nie posiada również skip linków pozwalających na pominięcie 
powtarzających się treści. Autorzy nie dodali również możliwości przeszukania 
treści serwisu. 

Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić autorską wersję wysokiego 
kontrastu oraz możliwość zmiany rozmiaru czcionki. W tym drugim przypadku 
jednak wybrana wielkość jest niezapamiętywana i dodatkowo menu staje się 
nieczytelne dla największego rozmiaru po przełączeniu w wersję kontrastową.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 37
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Opisy badanych stron

Edata s.c. Stanisław Olek, Witold Pawlak
edata.net.pl

Obrazki dekoracyjne na stronie głównej mają niepoprawne odpowiedniki 
tekstowe o treści „Internet Koszalin”.

Pola formularza logowania nie mają etykiet tekstowych.

Na stronie głównej jest tylko jeden nagłówek poziomu 2 „INTERNET ZA DARMO? 
TAK!!! - kliknij, sprawdź”. Na podstronach struktura jest bardziej rozbudowana, ale 
hierarchia nie została zachowana.

Użycie list elementów na stronie głównej ograniczone zostało do menu w stopce, 
jednak struktura listy nie jest poprawna. Na podstronach serwisu, np. „Dodatki” 
listy użyte są prawidłowo w treści.

Kontrast zielonych i pomarańczowych treści w stosunku do tła nie jest 
prawidłowy.

Można natrafić na link o nieprawidłowej treści „tutaj”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć domyślna widoczność 
zaznaczenia przeglądarki nie zawsze ma odpowiedni kontrast.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści ani żadne 
dodatkowe ułatwienia.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 38
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Opisy badanych stron

Elcuk Kożuch sp.j.
titmedia.pl

Baner informacyjny „Pakiety” będący linkiem został przedstawiony w formie 
obrazu z pustą treścią alternatywną. Podobna sytuacja jest dla zmieniających się 
banerów w sekcji „Titmedia Informacje”.

Pola formularza kontaktowego nie mają poprawnie powiązanych z nimi etykiet 
tekstowych.

Hierarchia zastosowanych nagłówków jest niepoprawna i wydaje się całkowicie 
losowa. Na podstronach można zaobserwować wiele nagłówków poziomu 1 oraz 
zaburzoną hierarchię, jak np. na stronie „Telewizja Jambox HD dla Klientów 
titmedia”.

Mimo zastosowania wtyczki przełączającej serwis w wersję kontrastową 
nadal można natrafić na elementy nawigacyjne niespełniające minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu (np. na stronie „Internet światłowodowy 
(GPON)”).

Sens linków nie zawsze jest prawidłowy, można natrafić na linki o mało znaczącej 
treści, np. „Szczegóły”. Wiele linków na stronie głównej w sekcji „Jambox poleca” 
ma puste treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa, gdyż nie widać elementu 
otrzymującego zaznaczenie. Niemożliwe również jest rozwinięcie rozwijanych 
pozycji w menu.

Autorzy serwisu nie przewidzieli mechanizmu skip linków ani wyszukiwarki treści. 
Za to dodali wtyczkę pozwalającą na spersonalizowanie serwisu pod kątem 
dostępności, jednak nie została ona przetłumaczona na język polski oraz niektóre 
z pozycji po ich oznaczeniu nie powodują żadnych zmian w serwisie.

Poprawność kodu HTML nie może zostać sprawdzona z powodu błędów w sekcji 
nagłówka strony.

Rysunek 39

https://titmedia.pl
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Opisy badanych stron

Eltronik Media Sp. z o.o. Sp. K.
marvin2.eltronik.net.pl

W serwisie hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna. Wiele tytułów 
podstron nie opisuje dokładnie na jakiej stronie użytkownik się znajduje.

Żaden element wyszukiwarki nie jest opisany, zarówno pole tekstowe jak 
i przycisk.

Serwis posiada wersję o wysokim kontraście, jednak nie zawiera ona tych samych 
treści i funkcjonalności co wersja główna.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Niektóre elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego.

Praktycznie każdy odnośnik posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. efekt jąkania czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji. 
Odnośniki typu „czytaj więcej”, „zobacz”, „sprawdź” również nie informują 
jednoznacznie dokąd użytkownik trafi.

Ponadto na podstronie z formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa 
CAPTCHA, która skutecznie uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku. 
Co prawda posiada opcję głosową lecz niestety po angielsku.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 40

http://marvin2.eltronik.net.pl
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Opisy badanych stron

Enformatic Sp. z o.o.
enformatic.pl

Pomimo nowoczesnych rozwiązań i wyglądu serwis posiada podstawowe błędy 
zarówno standardu dostępności jak i HTML. Większość elementów graficznych 
posiada niepoprawne treści alternatywne.

Najpoważniejszym utrudnieniem w serwisie jest jednak nawigacja za pomocą 
klawiatury. Aktualnie jest ona niemożliwa z powodu całkowicie niewidocznego 
fokusa.

Struktura nagłówków nie jest poprawna. W serwisie znajduje się wiele linków, 
których treść nie jest jednoznaczna jak np. „szczegóły” lub są puste.

Nawigacja może być również utrudniona dla osób korzystających z aplikacji 
asystujących z powodu braku tzw. skip linków.

Brakuje również wyszukiwarki informacji. Co prawda w kodzie HTML została 
osadzona, jednak nie jest widoczna zarówno dla osób widzących jaki 
posługujących się czytnikami ekranu.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 41

http://enformatic.pl
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Opisy badanych stron

Eoon Sp. z o.o.
muff.pl

W serwisie hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.

Najpoważniejszymi błędami są brak treści alternatywnych dla grafik oraz brak 
etykiet dla pól formularzy.

W serwisie znajdują się również puste odnośniki. Nawigacja może być również 
utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie ma możliwości obsługi  za pomocą klawiatury wszystkich elementów jak 
np. menu rozwijane. Dodatkowym utrudnieniem jest brak widocznego fokusa na 
niektórych elementach.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 42

http://muff.pl
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Opisy badanych stron

e-SBL.net Sp. z o.o.
sblinternet.pl

Hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.

Niektórych elementów nie można obsłużyć za pomocą klawiatury jak 
np. wyszukiwarki, rozwijanego menu czy zmiany kontrastu i wielkości czcionki.

Większość elementów graficznych nie posiada alternatywnych treści. Jest to 
szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę odnośników.

Żadne pola formularza nie posiada poprawnie dołączonych etykiet.

Ponadto fokus na niektórych elementach nie jest widoczny. Nawigacja może być 
również utrudniona dla osób korzystających z aplikacji asystujących z powodu 
braku tzw. skip linków.

Serwis posiada wersję o podwyższonym kontraście jednak niektóre treści nie 
spełniają minimalnych wymagań jak np. biały tekst na żółtym tle.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 43

http://sblinternet.pl
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Opisy badanych stron

Espol Police Sp. z o.o.
police.espol.com.pl

Struktura nagłówków nie istnieje. Jeden nagłówek pierwszego poziomu 
zdecydowanie nie wystarczy.

Niektórych elementów nie można obsłużyć za pomocą klawiatury jak np. 
rozwijanego menu.

Kontrast większości treści nie spełnia minimalnych wymagań standardu 
WCAG 2.0.

Na niektórych podstronach zamiast tekstu znajdują się skany dokumentów. 
Takie rozwiązanie jest absolutnie niedostępne dla osób korzystających z aplikacji 
asystujących.

W serwisie znajduje się skip link, niestety w języku angielskim.

Na stronie głównej brakuje jednego z bardziej pożądanych na stronach www 
elementów czyli wyszukiwarki. Nie wiedzieć czemu jest ona tylko na podstronach.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 44

http://police.espol.com.pl
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Opisy badanych stron

Espol Sp. z o.o.
espol.com.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: teksty alternatywne do grafik, etykiet dla pól formularzy, nagłówków, list.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Do kluczowych elementów typu menu i oferta wykorzystany został archaiczny 
Flash. Powoduje to oczywiście problemy z nawigacją za pomocą klawiatury.

Kontrast sporej części informacji nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 45

http://espol.com.pl
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Opisy badanych stron

ETTH Bartosz Bachowski
etth.pl

W serwisie hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.

Niektórych elementów jak np. rozwijane menu czy ikona do zmiany kontrastu 
i wielkości czcionki nie można obsłużyć za pomocą klawiatury.

W serwisie znajduje się wiele linków, których treść nie jest jednoznaczna jak np. 
„zamów, sprawdź”.

Żadne z pól formularza na stronie głównej nie posiada etykiety. Brakuje 
również ogólnej wyszukiwarki treści. Niektóre elementy graficzne posiadają 
nieodpowiednie do pełnionej funkcji opisy alternatywne.

Serwis posiada autorską wersje wysokiego kontrastu, jednak nie wszystkie 
informacje spełniają minimalne wymagania standardu WCAG 2.0.

Nawigacja może być również utrudniona dla osób korzystających z aplikacji 
asystujących z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 46

http://etth.pl
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Opisy badanych stron

Euronet Norbert Saniewski Sp.j.
strona.euro-net.pl

W serwisie brakuje jakiejkolwiek struktury nagłówków. Żadna z grafik nie została 
poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Na podstronie z formularzem 
kontaktowym żadne pole nie posiada etykiety.

Listy, które są zalecanym sposobem na grupowanie odnośników nie zostały 
optymalnie wykorzystane.

Nawigacja za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
lub niewidocznego wcale fokusa.

Tytuł serwisu na każdej podstronie jest taki sam. Brakuje definicji głównego 
języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje asystujące rozpoznają w jakim 
języku mają odczytywać zawartość strony. Brakuje również ogólnej wyszukiwarki 
treści.

Kontrast sporej części informacji nie jest wystarczający. Nawigacja może być 
utrudniona dla osób korzystających z aplikacji asystujących z powodu braku tzw. 
skip linków.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 47

http://strona.euro-net.pl
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Opisy badanych stron

Exatel S.A.
exatel.pl

Struktura nagłówków w serwisie nie jest poprawna m.in. z powodu pustych 
nagłówków poziomu trzeciego.

Niektóre elementy graficzne pełniące role odnośników nie posiadają treści 
alternatywnych.

Brak skip linków oraz przede wszystkim wyszukiwarki może stanowić problemy 
w odnalezieniu informacji przez osoby z dysfunkcjami wzroku.

Słabo widoczny fokus oraz brak możliwości rozwinięciu głównego menu bez 
użycia myszki stanowi poważną barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Nie do końca poprawnie wykorzystane listy. Nie wszystkie treści spełniają 
minimalne wymagania kontrastu.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 48

http://exatel.pl
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Opisy badanych stron

F.H.U. Comp-Serwis Radosław Bilski
comp-serwis.com.pl

Najpoważniejszym problemem w serwisie jest całkowity brak widocznego fokusa, 
stanowi to poważną barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Brak skip linków oraz przede wszystkim wyszukiwarki może stanowić problemy 
w odnalezieniu informacji przez osoby z dysfunkcjami wzroku.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna. Większość elementów 
graficznych nie posiada poprawnych opisów alternatywnych. Listy nie zostały 
optymalnie wykorzystane.

Nie wszystkie treści spełniają minimalne wymagania kontrastu. Tytuł serwisu na 
każdej podstronie jest taki sam.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 49

http://comp-serwis.com.pl
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Opisy badanych stron

F.H.U. EZ-bit Tomasz Zakonek
ezbit.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest poprawna. Większość 
elementów graficznych nie posiada poprawnych opisów alternatywnych.

Przycisk wyszukiwarki jest opisany w języku angielskim. Brak skip linków. Wiele 
odnośników nie jest zrozumiałych np. z powodu braku tekstu.

Wiele tytułów podstron nie opisuje dokładnie na jakiej stronie użytkownik się 
znajduje.

Całkowity brak fokusa skutecznie uniemożliwia obsługę serwisu za pomocą 
klawiatury.

W serwisie znajdują się dodatkowe kontrolki do powiększania tekstu oraz 
zmiany kontrastu, niestety bez użycia myszki nie można ich obsłużyć, ale przede 
wszystkim są opisane w języku angielskim.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 50

http://ezbit.pl
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Opisy badanych stron

F.H.U.Intersieć Urszula Kołodziej
intersiec.net.pl

Całkowity brak fokusa oraz brak możliwości rozwinięciu głównego menu bez 
użycia myszki stanowi poważną barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Brak skip linków oraz przede wszystkim wyszukiwarki może stanowić problemy 
w odnalezieniu informacji przez osoby z dysfunkcjami wzroku.

Nie wszystkie pola formularza posiadają etykiety. Struktura nagłówków nie jest 
poprawna.

Kontrast wielu treści nie spełnia minimalnych wymagań standardu WCAG 
2.0. Pomijając mapę Google w serwisie znajdują się elementy graficzne 
z niepoprawnie uzupełnionymi treściami alternatywnymi.

Kod HTML jest wolny od błędów.

Rysunek 51

http://intersiec.net.pl
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Opisy badanych stron

F.H.U.Max-Serwis Ewa i Robert Smoter
himax.com.pl

Na stronie głównej hierarchia nagłówków jest prawidłowa, ale na podstronach 
niestety już nie.

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Całkowity brak fokusa stanowi poważną barierę dla osób posługujących się 
klawiaturą. 

Brak skip linków oraz wyszukiwarki. Wiele tytułów podstron nie opisuje dokładnie 
na jakiej stronie użytkownik się znajduje.

Przy formularzu kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie 
uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Kontrast niektórych informacji nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 52

http://himax.com.pl
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Opisy badanych stron

F.P.H.U. Gesa Stanisław Kubica
gesanet.net

Struktura nagłówków właściwie nie istnieje. Większość grafik nie posiada 
poprawnie uzupełnionych treści alternatywnych.

Niektóre tytuły podstron nie opisują dokładnie na jakiej stronie użytkownik się 
znajduje.

Skip link znajduje się na samym końcu menu oraz treści podstrony, co powoduje, 
że nie spełnia swojej podstawowej roli. Ponadto jest w języku angielskim.

Brakuje wyszukiwarki treści. 

Praktycznie każdy odnośnik posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. efekt jąkania czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji. 

Kontrast niektórych informacji nie jest wystarczający. Całkowity brak fokusa oraz 
brak możliwości rozwinięciu głównego menu bez użycia myszki stanowi poważną 
barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Rysunek 53

http://gesanet.net
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Opisy badanych stron

Kod HTML posiada błędy.

F.P.H.U. Info-Net s.c. Jan Boczar, Mirosław Kaszuba
in.net.pl

Pomimo, że serwis nie jest duży można znaleźć w nim elementy sprawiające 
problem dla osób z dysfunkcjami. Najpoważniejszym z nich jest główny język 
dokumentu, który wskazuje, że strona jest w języku angielskim. Programy 
czytające odczytują zawartość z polskim tekstem w języku angielskim przez co 
przekaz jest całkowicie niezrozumiały.

Wiele odnośników jest pustych. Większość grafik nie posiada poprawnych treści 
alternatywnych.

Struktura nagłówków nie istnieje. Brak skip linków.

Nawigacja za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
lub niewidocznego wcale fokusa. Przycisk wyszukiwarki nie jest opisany.

Kontrast wielu treści nie spełnia minimalnych wymagań standardu WCAG 2.0. 

Rysunek 54

http://in.net.pl
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Opisy badanych stron

Kod HTML zawiera błędy.

F.P.U.H. Czajen Krzysztof Czaja
czajen.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: teksty alternatywne do grafik, etykiet dla pól formularzy, nagłówków.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki. Tytuł każdej podstrony 
serwisu jest taki sam. Powoduje to oczywiście problemy z nawigacja za pomocą 
klawiatury.

Kontrast sporej części informacji nie jest wystarczający.

Rysunek 55

http://czajen.pl
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Opisy badanych stron

Kod HTML posiada błędy.

Faith-Net s.c. Robert Wróbel, Stanisław Sutkowski
faith.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: teksty alternatywne do grafik, nagłówków, list. Ponadto nie znajdziemy skip 
linków oraz wyszukiwarki.

Całkowity brak fokusa stanowi poważną barierę dla osób posługujących się 
klawiaturą.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Ikona z wózkiem inwalidzkim prowadzi do osobnego serwisu, którego zawartość 
zdecydowanie odbiega od wersji głównej.

Kontrast wielu informacji nie jest wystarczający.

Rysunek 56

http://faith.pl%0D
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Opisy badanych stron

Kod HTML posiada liczne błędy.

FALCONN Falkowski Tomasz
falconn.pl

W serwisie wiele odnośników posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. efekt jąkania czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji.

Niektóre pola formularzy nie posiadają etykiet. Struktura i hierarchia nagłówków 
nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Nawigacja za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
lub niewidocznego wcale fokusa.

Brak skip linków oraz wyszukiwarki. Kontrast niektórych treści nie jest 
wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 57

http://falconn.pl
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Opisy badanych stron

FAST-NET s.c. Roman Barski, Rafał Suliga
fast-net.pl

Mapa zasięgu została zapewniona jedynie w formie mapy graficznej. Pola 
formularza kontaktowego czy też logowania do strefy klienta nie mają poprawnie 
powiązanych etykiet tekstowych.

Serwis został wyposażony w strukturę nagłówków, jednak ich hierarchia nie 
została zachowana. Dodatkowo zastosowanie biblioteki do animowania 
elementów podczas przesuwania ekranu bardzo utrudnia nawigację po 
nagłówkach z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać np. na stronie „Praca”. 
Linki „Sprawdź” w slajderze w topie nie spełniają minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu. Również te linki, jak i pusty link do powrotu do topu strony 
nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, gdyż nie 
widać aktualnie zaznaczonego elementu.

Nie został określony język główny dokumentu.

Serwis nie posiada wyszukiwarki, skip linków ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Strona posiada nieliczne błędy HTML.

Rysunek 58

http://fast-net.pl
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Opisy badanych stron

Feromedia Sp. z o.o.
feromedia.net

Wiele obrazków posiada takie same teksty o treściach „Model 3”. Niektóre obrazki 
posiadają również niepoprawne angielskie treści alternatywne typu „Previous 
Frame”, „Next Frame”, „Sequence 01.00_06_42_08.Still002” etc. Na stronie 
„Internet” znajduje się obrazek, na którym treści nie zostały przedstawione 
w formie zwykłego tekstu HTML.

Pola formularza wyszukiwania i logowania do BOK nie posiadają etykiet 
tekstowych. Podobna sytuacja występuje na stronie BOK. Natomiast na stronie 
„Przyłącza” pola formularza posiadają poprawnie powiązane ze sobą etykiety 
tekstowe.

Serwis został wyposażony w nagłówki, jednak ich hierarchia nie została 
zachowana, brakuje również nagłówka poziomu 1 na stronie głównej.

Kontrast większości elementów nawigacyjnych jest niewystarczający. Można 
natrafić na linki o pustych treściach (linki do portalów społecznościowych) czy też 
linki o powtarzających się treściach „Czytaj cały artykuł”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego aktualnie zaznaczonego elementu nawigacyjnego.

Język dokumentu został nieprawidłowo zdefiniowany jako „en”. Serwis nie 
posiada skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających się sekcji 
strony podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Nie zostały dodane żadne dodatkowe ułatwienia, np. możliwość powiększenia 
czcionki, czy też autorska wersja kontrastowa.

Strona posiada nieliczne błędy HTML.

Rysunek 59
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Opisy badanych stron

FIBERLINK Sp. z o.o.
fiberlink.pl

Mapa zasięgu sieci została przedstawiona jedynie w formie graficznej. Została 
zapewniona możliwość wyszukania miejscowości, jednak wyniki wyszukiwania 
również pokazują się jedynie w warstwie wizualnej. W formularzu kontaktowym 
znajduje się CAPTCHA uniemożliwiająca wysłanie wiadomości osobie 
korzystającej z programu czytającego.

Zarówno pola formularza kontaktowego jak i formularza logowania do panelu 
klienta nie posiadają poprawnie powiązanych etykiet tekstowych. Podobną 
sytuację możemy zauważyć dla formularza „Finalizacja zamówienia”.

Struktura nagłówków na stronie głównej jest bardzo uboga jak na ilość treści. Na 
większości podstron serwisu został zapewniony jedynie nagłówek poziomu 1.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co można zauważyć np. na 
stronie „Praca”.

Kontrast niektórych treści umieszczonych na pomarańczowych i czerwonych 
tłach jest niewystarczający.

Podczas obsługi serwisu za pomocą klawiatury można napotkać na błędy 
związane z kolejnością fokusa (strona „FAQ”, „Pakiety”) oraz na stronie 
„Konfiguratora”, gdzie obsługa pseudo pól formularzy jest niemożliwa.

Serwis nie posiada wyszukiwarki, skip linków ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Strona posiada nieliczne błędy HTML.
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Opisy badanych stron

FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża
finemedia.pl

Niektóre treści alternatywne obrazków „student”, „UE”, „swobodne rozmowy” są 
zbyt uproszczone w stosunku do zawartości graficznej. Treść alternatywna dla 
obrazka będącego linkiem i kierującego do Promocji HBO brzmi „Eleven”.

Pola formularza wyszukiwarki i logowania do eBOK nie posiadają poprawnie 
powiązanych etykiet tekstowych. W formularzu kontaktowym tylko jedno pole ma 
niepoprawną etykietę tekstową.

Struktura nagłówków jest bardzo uboga na większości stron, dodatkowo 
w serwisie można natrafić na pusty nagłówek poziomu 1.

Użycie list elementów nie wszędzie jest optymalnie wykorzystane, co można 
zauważyć np. na stronie „Regulaminy i cenniki”.

Kontrast większości elementów nawigacyjnych umieszczonych na zielonych tłach 
jest niewystarczający. Również fragmenty treści umieszczone na niebieskich tłach 
nie spełniają minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Puste treści linków pozycji w menu głównym i w sekcji „Nowości”, „Czy wiecie, że” 
nie pozwalają na przyznanie punktacji w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć czasami widoczność 
domyślnego zaznaczenia przeglądarki jest bardzo słabo widoczne.

Serwis nie został wyposażony w skip linki ani żadne dodatkowe ułatwienia.

Serwis posiada błędy HTML.

Rysunek 61
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Opisy badanych stron

Firma C3 Dariusz Jaworski
c3.net.pl

Logo umieszczone na stronie „O nas” nie mają treści alternatywnych.

Pola formularza logowania do eBOK nie posiadają poprawnie powiązanych 
etykiet tekstowych. W konfiguratorze trzy pola nie posiadają etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana. Podobna 
sytuacja występuje na podstronach, gdzie można natrafić na pusty nagłówek 
poziomu 1 (np. „Telefon”).

Wykorzystanie list elementów nie zawsze jest optymalne, co widać na przykładzie 
logo na stronie „O nas”. Na stronie „TV Kablowa” można natrafić na puste 
elementy list.

Również można natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu, np. nagłówki tabel w cennikach ofertowych, czy też 
rozwijane pozycje menu głównego.

Sens linków jest nieprawidłowy dla przycisków/linków „Zobacz więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia elementu aktualnie otrzymującego fokus.

Język główny dokumentu nie został poprawnie zdefiniowany. Serwis nie posiada 
skip linków, wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Strona posiada nieliczne błędy HTML.

Rysunek 62
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Opisy badanych stron

Firma Handlowa Giga Arkadiusz Koćma
gigainternet.pl

Obrazek reklamowy w okienku popup nie ma alternatywy tekstowej. Obrazki 
w sekcji „Oferta” nie mają alternatyw tekstowych, a przenoszą znaczenie 
informując np. o prędkości Internetu. To samo można powiedzieć o obrazkach 
będących linkami do przełączania wersji kontrastowych.

Pola formularza logowania do eBOK nie posiadają etykiet tekstowych.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone jedynie do sekcji „Polecamy” . 
Dodatkowo wszystkie są poziomu 2. Na innych stronach serwisu ich hierarchia 
nie została zachowana lub mają mało znaczące treści np. „zł”, co widać na stronie 
„Oferta”.

Na stronie głównej serwisu nie odnaleziono żadnej listy elementów, nawet dla 
grup linków w menu głównym.

Pomimo wyposażenia serwisu w autorską wersję o odwróconym kontraście, 
można natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu, np. na stronie „Telewizja”. 

Tytuł stron nie zawsze jest jednoznaczny, po wybraniu czy to Telewizji czy 
Internetu brzmi „GIGA – oferta”. Treść dużej ilości linków ma powtórzoną 
identyczną treść w atrybutach title, co powoduje tzw. „efekt jąkania”. Natrafiono 
również na linki o niejednoznacznych treściach „Czytaj więcej...”. Również można 
wykryć dużą ilość pustych linków w slajderze.

Obsługa banerów animowanych za pomocą klawiatury nie jest możliwa. Serwis 
nie został wyposażony w wyszukiwarkę treści. 

Posiada dużą ilość błędów HTML.
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Opisy badanych stron

Firma Handlowo – Usługowa KOMPEX
kompex.pl

Obrazki przedstawiające kanały TV na stronach prezentujących pakiety TV nie 
posiadają alternatyw tekstowych.

Pola formularza kontaktowego, logowania do poczty nie posiadają etykiet 
tekstowych. Nagłówki na stronie głównej ograniczają się do stopki z danymi 
teleadresowymi (nagłówek poziomu 3), na podstronach wygląda to lepiej.

Wykorzystanie list elementów w serwisie jest znikome, nawet w przypadku takich 
sekcji jak zestaw linków w menu głównym.

Odnośniki z menu głównego nie mają minimalnego formalnego współczynnika 
kontrastu, a są to praktycznie jedyne elementy nawigacyjne na stronie głównej.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze widać 
zaznaczenie aktualnego elementu (np. baner na stronie głównej).

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści, ani żadnych dodatkowych 
ułatwień w postaci np. możliwości powiększenia czcionki. Posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Firma Informatyczna NSOLVE s.c. Przemysław 
Cieślik, Rafał Baran
wno.net.pl

W serwisie można natrafić na obrazki z niepoprawnymi treściami alternatywnymi 
np. „uaga-promocja”, „logo2859”, „17309359_801226580042012_24624848557670
02102_n”.

Pola formularza logowania do panelu i przypomnienia danych logowania nie 
posiadają poprawnie powiązanych etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, dodatkowo na każdej ze stron 
serwisu powtarza się zestaw dwóch nagłówków poziomu 2 „WĄBRZESKA” 
i poziomu 1 „SIEĆ KOMPUTEROWA”.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co można zaobserwować na 
przykładzie linków do stronicowania na stronie „Aktualności”.

Pomimo zapewnienia autorskiej wersji o podwyższonym kontraście, nadal można 
natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu 
(informacja o cookies). Po przejściu do poszczególnych aktualności tytuł strony 
nie zmienia się i brzmi „WnoNet  » Aktualności”.

Można natrafić na linki o nieprawidłowych treściach, jak np. linki graficzne „czytaj 
więcej” o pustych treściach alternatywnych. Obsługa z klawiatury jest możliwa, 
jednak domyślne zaznaczenie nie zawsze jest dobrze widoczne, np. w przypadku 
linków w topie strony.

Główny język strony nie został zdefiniowany poprawnie. Autorzy strony nie 
wyposażyli jej w skip linki pozwalające na pominięcie powtarzających się sekcji 
podczas nawigacji za pomocą klawiatury. Nie ma również wyszukiwarki treści.

Do dodatkowych ułatwień można zaliczyć możliwość przełączenia serwisu 
w autorski tryb podwyższonego kontrastu. Strona posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

FM Group Mobile Sp. z o.o.
fmgroupmobile.pl

Obrazki dekoracyjne (ikony) mają niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne. 
Mapa zasięgu została przedstawiona jedynie w warstwie graficznej.

Formularz logowania do panelu klienta wymaga podania kodu CAPTCHA, co 
jest niemożliwe w przypadku osób niewidomych korzystających z programów 
czytających. Pola formularza logowania, wyszukiwarki, formularza kontaktowego 
nie mają poprawnie powiązanych etykiet tekstowych. Natomiast pola formularza 
„Abonament za 1gr” są poprawnie powiązane z etykietami tekstowymi.

Hierarchia nagłówków na stronie nie została zachowana. Wykorzystanie list 
elementów w celu grupowania linków nie zostało optymalnie wykorzystane, 
co można zauważyć w sekcji „Jesteś zainteresowany?” czy też linków do 
stronicowania.

Kontrast linków w stopce strony jest niewystarczający. Po przejściu do szczegółów 
aktualności tytuł strony nie zmienia się i brzmi „Aktualności - FM GROUP Mobile”. 
Sens niektórych przycisków i linków typu „Wybieram”, „Szczegóły oferty” jest 
niewystarczający, a linki do przewijania slajdera na stronie głównej nie mają 
żadnej treści.

Brak możliwości obsługi za pomocą klawiatury suwaków graficznych w ofercie 
nie pozwala na przyznanie punktacji. Pewnym utrudnieniem może być 
również możliwość dotarcia do menu w wersji mobilnej przy włączonej wersji 
desktopowej.

Serwis nie został wyposażony w skip linki. Brak jest również jakichkolwiek 
dodatkowych ułatwień, np. możliwości powiększenia czcionki.

Posiada błędy HTML związane z osadzeniem zewnętrznej wtyczki Facebook’a.
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Opisy badanych stron

FORWEB s.c. Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski
forweb.pl

Obrazki będące linkami (logo, banery) nie posiadają treści alternatywnych. Dla 
trzech obrazków będących linkami („Telewizja MetroTv”, „W pakiecie taniej” etc.) 
w dolnej części serwisu treść alternatywna brzmi „Infolinia: 42 235 10 00”, podczas 
gdy kierują do innych zasobów.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają etykiet tekstowych. Podobna 
sytuacja ma miejsce w przypadku niektórych pól konfiguratora usług.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, na stronie głównej brakuje 
nagłówka poziomu 1.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać w przypadku linków 
do punktów startowych „Internet”, „Telewizja”, „Telefon”.

Nawet po przełączeniu serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu nadal można 
natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu 
(np. wspomniane punkty startowe).

Linki do portali społecznościowych nie mają treści. Linki obrazkowe wspomniane 
na początku mają nieprawidłowe treści. Można również natrafić na linki 
o niejednoznacznych treściach „czytaj całość”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak po przełączeniu 
kontrastu w niektórych przypadkach słabo widać widoczność zaznaczenia.

Główny język dokumentu nie został określony. Serwis nie został wyposażony 
w skip linki. Wyszukiwarka treści nie działa poprawnie, wyświetla jedynie jakieś 
odgórnie narzucone strony.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć źle działającą wersję wysokiego 
kontrastu oraz możliwość powiększenia czcionki, ta ostatnia czasami generuje 
błędy np. dla topu strony. Strona posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

FreePhone Sp. z o.o.
freephone.pl

Obrazki dekoracyjne w postaci ikon „Dla domu”, „Dla firmy” oraz w sekcji 
„Freephone dla Twojego domu” mają niepotrzebnie uzupełnione treści 
alternatywne. Treści alternatywne dla logo partnerów są niepoprawne i brzmią 
„partner001”, „partner002” etc.

Nie wszystkie pola formularzy przeniesienia numeru mają poprawne etykiety 
tekstowe.

Hierarchia nagłówków jest prawie idealna, jednak nie oddaje w pełni struktury 
serwisu np. dla „Newsletter’a” sugerującego bycie częścią „Cennika połączeń”.

Niektóre treści umieszczone na przezroczystych tłach lub na jasno zielonych tłach 
nie spełniają minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Można natrafić na linki o niejednoznacznych treściach „Więcej”, „1”, „2” lub 
linki o pustych treściach, jak np. te służące do przewijania slajdera lub mediów 
społecznościowych.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak słabo widoczne jest 
domyślne zaznaczenie przeglądarki na elementach obrazkowych blokowych. 

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień. 
Posiada nieliczne błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Futuro Exito Sp. z o.o.
futuroexito.pl

Żaden z obrazków na stronie głównej nie ma treści alternatywnej, nawet 
w przypadku obrazków prezentujących treść. W serwisie nie odnaleziono 
żadnego formularza pozwalającego na interakcję z odwiedzającym.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, można natrafić na wiele 
nagłówków poziomu 1, które nie pozwalają na wyobrażenie sobie struktury 
serwisu przez osoby korzystające z programów czytających.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać w przypadku 
przewijających się logo klientów.

Kontrast treści umieszczonych na obrazkach lub na prześwitujących tłach jest 
niewystarczający. Tytuł strony jest taki sam podczas nawigacji po serwisie. Sens 
linków, które są całym paragrafami tekstu jest niepoprawny.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak domyślne 
zaznaczenie nie zawsze jest dobrze widoczne, co widać na stronie „Telefonia” 
w centralnej części. Brak jest również możliwości dotarcia do części 
przeznaczonej jedynie dla osób z niepełnosprawnościami.

Język główny dokumentu nie został poprawnie określony. Strona nie posiada 
skip linków i wyszukiwarki. Do dodatkowych ułatwień można by zaliczyć 
dodatkową część przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami, ale 
niemożliwość jej otwarcia za pomocą klawiatury wyklucza ją z punktacji.

Strona posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

G.ART Technology Artur Grabiec
toop.pl

Teksty przedstawione jako grafika w centralnej części strony „Szybki internet”, 
„już od 39 zł miesięcznie”, „Poznaj szczegóły” nie mają alternatywy w warstwie 
tekstowej. Zasięg sieci został przedstawiony jedynie w formie graficznej mapy.

Pola formularza zgłoszenia, kontaktowego i logowania do BOK nie mają etykiet 
tekstowych. Hierarchia nagłówków nie została zachowana, na stronie głównej 
brakuje nagłówka poziomu 1.

Pomimo przełączenia serwisu w autorski tryb kontrastowy nadal można natrafić 
na teksty i elementy nawigacyjne nie posiadające minimalnego formalnego 
współczynnika kontrastu, np. linki w postaci strzałek w punktach startowych.

Link graficzny z głównego banera ma pustą treść. Podobna sytuacja jest 
w przypadku linku pozwalającego na przewinięcie strony do topu.

Obsługa z klawiatury pozycji „Oferta” w menu głównym nie jest możliwa.

Serwis nie został wyposażony w skip linki i wyszukiwarkę treści. Wśród 
dodatkowych ułatwień jest wersja kontrastowa (nie zawsze poprawnie 
wyświetlająca treści) oraz możliwość powiększenia czcionki, która nie działa 
poprawnie dla punktów startowych.

Strona ma błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Galena Sp. z o.o.
telegrosik.pl

Link graficzny służący do otwarcia menu ma tekst alternatywny „mobile button”. 
Obrazki, na których przedstawione są treści w formie tekstu nie mają treści 
alternatywnych. Na stronie „Sieć sprzedaży” logo partnerów nie mają treści 
alternatywnych.

Formularz doładowania karty jest zabezpieczony przez CAPTCHA obrazkową, 
co nie pozwala na skorzystanie z niego przez osoby korzystające jedynie 
z programów czytających. Niektóre z pól formularza kupna karty nie posiadają 
etykiet tekstowych. Podobną sytuację można zaobserwować w przypadku 
formularza doładowania karty.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana z powodu 
nieprawidłowego poziomu nagłówka z menu głównym. Na podstronach można 
odnaleźć więcej niż jeden nagłówek poziomu 1.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co można zauważyć 
w przypadku linków w stopce.

Kontrast niektórych elementów i treści, jak link otwierający menu, czy też linki do 
informacji o kosztach połączeń w dolnej części serwisu jest niewystarczający.

W serwisie można natrafić na linki o niejednoznacznych treściach „więcej”. 
Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia aktualnie aktywnego elementu.

Język główny dokumentu nie został zdefiniowany. Serwis nie posiada skip linków, 
wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień. Ma błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Gawex Media Sp. z o.o.
gawex.pl

Obrazek w rozwijanym menu „Telewizja” ma niepoprawną treść alternatywną 
„Eleven”, ponieważ prezentuje kanał NatGeo. Obrazki będące linkami do 
materiałów wideo nie mają treści alternatywnych.

Pola formularza kontaktowego, wyszukiwarki wiadomości, zgłoszenia wydarzenia 
(„cynk”) nie posiadają etykiet tekstowych.

Na stronie głównej serwisu brakuje nagłówka poziomu 1. Wykorzystanie list 
elementów nie do końca jest prawidłowe, np. w przypadku jednoelementowych 
list dla dat aktualności.

Po przełączeniu serwisu w autorski tryb kontrastowy nadal można natrafić 
na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu (menu 
w topie, pozycje „Internet”, „Telewizja” w menu ofertowym, treści w sekcji „Galerie 
zdjęć” etc.).

Tytuły wielu stron nie są jednoznaczne, np. po wybraniu konkretnej pozycji 
z kalendarium tytuł brzmi „Kalendarium wydarzeń w Gawex Media”. Linki 
o treściach „A-”, A+”, czy też puste treści linków do przewijania slajdów nie 
pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków. Na stronach 
prezentujących np. „Zielony Internet” można odnaleźć wiele przycisków i linków 
o pustych treściach.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak w sekcji 
„Wiadomości” znika fokus na małych zdjęciach. Nie jest również możliwe 
przewijanie slajdów w sekcji „Polecamy” za pomocą linków w postaci strzałek. 

Wyszukiwarka treści została ograniczona jedynie do wiadomości. Wśród 
dodatkowych ułatwień można wyróżnić możliwości powiększania czcionki (nie 
działa dla wszystkich treści oraz nie jest zapamiętywana podczas nawigacji) oraz 
autorska wersja wysokiego kontrastu (posiadająca błędy). Strona posiada błędy 
HTML.
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Opisy badanych stron

GCI Sp. z o.o.
ipgo.pl

Zasięg sieci został przedstawiony jedynie w formie mapy w warstwie wizualnej. 
Pola formularza wyszukiwarki i formularza kontaktowego nie mają poprawnie 
powiązanych ze sobą etykiet tekstowych. Podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku formularza zamówienia usług.

Serwis został wyposażony w strukturę nagłówków, jednak ich hierarchia nie 
została zachowana zarówno na stronie głównej jak i podstronach serwisu (np. 
„Kontakt”). Treść nagłówka poziomu 1 pozostaje niezmienna podczas nawigacji.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne w przypadku linków do 
portali społecznościowych, linków w topie i stopce, czy też paginacji wyników 
wyszukiwania.

W serwisie można natrafić na linki o pustej treści, np. do portali 
społecznościowych, czy też linki w postaci ikon w rozwijanym menu oferta. 
Niektóre linki mają mało znaczącą treść, np. „czytaj dalej”, „kontynuuj czytanie”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest bardzo utrudniona (nie można 
otworzyć menu „Oferta” ani wyszukiwarki), czasami zaznaczenie aktualnego 
elementu otrzymującego fokus jest nieprawidłowe (np. w przypadku linku do 
strony głównej w postaci logo lub linków w postaci ikon w sekcji „Usługi Extra”).

Wśród dodatkowych ułatwień można natrafić na autorską wersję wysokiego 
kontrastu lub możliwości zwiększenia rozmiaru czcionki, jednak w tym ostatnim 
przypadku funkcjonalność ta nie działa dla wszystkich treści.

Sprawdzenie ilości błędów HTML za pomocą walidatora nie jest możliwe 
z powodu błędów w sekcji nagłówka HTML.
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Opisy badanych stron

G-Net s.c. Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski
multiplay.pl

Obraz logo będący linkiem do strony głównej nie posiada treści alternatywnej. 
Podobna sytuacja jest w przypadku obrazów będących linkami w sekcji punktów 
startowych („Internet”, „Telefon”, „Telewizja”, „Pakiet usług”). Inne obrazy 
umieszczone na niektórych stronach również nie mają treści alternatywnej 
(np. „Kontakt”).

Niektóre pola formularza kontaktowego nie posiadają poprawnie powiązanych 
etykiet tekstowych, jednak pewnym plusem jest prawidłowe przetwarzanie 
dodatkowych atrybutów przez programy czytające, co umożliwia osobie 
korzystającej z nich na wprowadzanie odpowiedniej treści.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, a nawigację 
po nagłówkach utrudniają elementy animowane pokazujące się w wyniku 
skrolowania ekranu (nie są one bezpośrednio dostępne za pomocą klawiatury).

Kontrast niektórych treści, np.: umieszczonych na jasno-błękitnych tłach, czy też 
linków w punktach startowych jest niewystarczający.

W serwisie można napotkać na linki o pustych treściach (linki do portali 
społecznościowych). W sekcji „Aktualności” znajdują się linki o mało znaczącej 
treści „Więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
słabo widocznego zaznaczenia (w wielu przypadkach następuje jedynie zmiana 
koloru treści elementu aktywnego).

Język główny dokumentu nie został zdefiniowany. Serwis nie posiada skip linków, 
wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień. Ma błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp. z o.o.
tgo.pl

Strona jest archaiczna, treści prezentowane są w tabelach i zupełnie zbędnych 
ramkach. Większość obrazków nie posiada treści alternatywnych, a te, które je 
posiadają są niepoprawne (np. „komp”).

Pola formularza „eKontaktu” i zakładania nowego konta e-mail nie posiadają 
etykiet tekstowych. Strona nie została wyposażona w strukturę nagłówków, co 
uniemożliwia szybką nawigację po sekcjach strony przez osoby korzystające 
z programów czytających.

Listy elementów na stronie nie zostały odnalezione.

Tytuł serwisu podczas nawigacji jest niezmienny. Obsługa serwisu za 
pomocą klawiatury nie jest możliwa – nie da się otworzyć rozwijanych menu, 
a zaznaczenie aktualnego elementu otrzymującego fokus jest niewidoczne.

Język główny dokumentu nie został zdefiniowany. Strona nie ma skip linków, 
wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień. Posiada błędy HTML, 
a zadeklarowany typ dokumentu nie pozwala na sprawdzenie wszystkich błędów 
w walidatorze.
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Opisy badanych stron

GTR Networks Bartłomiej Konieczny
gtrnet.pl

Obrazki na stronie głównej nie posiadają alternatyw tekstowych (dotyczy to 
również menu głównego) lub mają je niepoprawne, np. o treści „prac”. Na 
podstronach (np. „Oferta”, „Polecamy”) są one poprawne, ale przetwarzanie 
wszystkich obrazków dekoracyjnych przez programy czytające nie pozwala na 
przyznanie punktacji w kategorii Odpowiedniki tekstowe.

Poważnym mankamentem jest brak struktury nagłówków w serwisie, co 
uniemożliwia na szybką nawigację po serwisie przez osoby korzystające 
z programów czytających.

Nie natrafiono również na listy elementów grupujące linki. Uwaga ta dotyczy 
również treści podstron, co można zaobserwować na stronie np. „Telewizja 
cyfrowa”.

Błękitne treści osadzone na białych tłach nie spełniają minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu. Sens linków nie zawsze jest prawidłowy, co można 
zaobserwować w przypadku menu głównego oraz linków o treściach „więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak zastosowanie 
domyślnego wyróżnienia przeglądarek jest niewystarczające. Język główny 
dokumentu nie został zdefiniowany na wszystkich stronach serwisu, co można 
zauważyć np. na stronie „Kontakt”.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień. 
Posiada liczne błędy HTML.
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Opisy badanych stron

HB Technology Hubert Szczukiwicz
hbtechnology.pl

W serwisie hierarchia i struktura nagłówków praktycznie nie istnieje. Brakuje 
również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada przypisanych etykiet. Tytuł 
serwisu na każdej podstronie jest taki sam.

Kolejnym utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak tzw. skip 
linków służących do pomijania powtarzających się na podstronach treści oraz 
brak ogólnej wyszukiwarki treści.

Większość elementów graficznych nie posiada poprawnych opisów 
alternatywnych.

Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

HLG Sp. z o.o.
hlg.com.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
dotyczy zarówno elementów ozdobnych jak i pełniących rolę odnośników.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Listy 
wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie są 
optymalnie wykorzystane.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „Więcej”, „czytaj 
całość”.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki treści.Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

HomeNet Technologies Sp. z o.o.
homenett.pl

Najpoważniejszym utrudnieniem w serwisie jest nawigacja za pomocą 
klawiatury. Aktualnie jest ona niemożliwa z powodu całkowicie niewidocznego 
fokusa.

Hierarchia i struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Brakuje tzw. skip linków 
służących do pomijania powtarzających się na podstronach treści oraz brak 
ogólnej wyszukiwarki treści.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są w ogóle wykorzystane. Duża ilość odnośników zawiera niejednoznaczne 
informacje jak np. „czytaj całość” lub „Sprawdź szczegóły”.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Większość elementów graficznych nie posiada poprawnych opisów 
alternatywnych.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o.
horyzont.net

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści. Nawigacja za pomocą klawiatury 
jest utrudniona, a do wielu elementów jak np. rozwijanego menu nie da się 
dotrzeć. Brakuje tzw. skip linków.

Serwis posiada autorską wersję kontrastową jednak po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania standardu WCAG 2.0. Ponadto 
nie da się przełączyć z powrotem na wersję oryginalną.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „więcej” lub „1”, 
„2”.

W formularzu kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie 
uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Kod HTML jest wolny od błędów.
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Opisy badanych stron

Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c. Waldemar 
Migas, Bogusław Sanek, Michał Szerment, Cezary 
Bajurka
htk.net.pl

Hierarchia nagłówków w serwisie htk.net.pl jest zaburzona i nie oddaje 
poprawnie jego struktury.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Niektóre elementy graficzne nie posiadają alternatywnych treści. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku, kiedy pełnią one rolę odnośników.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

Hypernet s.c. Marek Liszka, Łukasz Bobek
hypernet.biz.pl

W kodzie strony brakuje definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu 
aplikacje asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość 
strony.

Hierarchia nagłówków jest zaburzona i nie oddaje poprawnie jego struktury. 
W formularzu kontaktowym wszystkie pola nie posiadają przypisanych etykiet.

Tytuł serwisu na każdej podstronie jest taki sam. W serwisie brakuje ogólnej 
wyszukiwarki treści.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków. Listy 
wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie są 
w ogóle wykorzystane.

Na wielu odnośnikach występuje tzw. „efekt jąkania” spowodowany 
umieszczeniem w nich tytułu o takiej samej treści.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. Słabo widoczny fokus może być 
utrudnieniem dla osób nawigujących za pomocą klawiatury.

Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

Impact Telecom Sp. z o.o.
impact-telecom.pl

W serwisie hierarchia nagłówków jest zaburzona i nie oddaje poprawnie jego 
struktury. Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. 
„czytaj dalej”, „czytaj więcej”, „‹”, „›”.

Słabo widoczny fokus oraz brak możliwości rozwinięcia górnego menu powoduje 
problemy dla osób nawigujących za pomocą klawiatury.

Niektóre elementy graficzne nie posiadają alternatywnych treści. W serwisie 
brakuje wyszukiwarki treści. Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków 
służących do pomijania powtarzających się na podstronach treści.

Tytuły podstron choć są unikalne to jednak zdecydowanie za długie. Kontrast 
niektórych treści nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

Indeo Andrzej Serbeński
indeo.pl

Hierarchia nagłówków w serwisie jest zaburzona i nie oddaje poprawnie jego 
struktury.

Pola formularzy nie posiadają etykiet. Najpoważniejszym utrudnieniem 
w serwisie jest nawigacja za pomocą klawiatury. Aktualnie jest ona niemożliwa 
z powodu całkowicie niewidocznego fokusa. 

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków 
służących do pomijania powtarzających się na podstronach treści.

Niektóre elementy graficzne nie posiadają alternatywnych treści. Listy nie zostały 
optymalnie wykorzystane. W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści. Brakuje 
również dodatkowych ułatwień.

Przede wszystkim konieczna jest możliwość podwyższenia kontrastu, ponieważ 
aktualnie wiele elementów nie spełnia minimalnych wymagań określonych 
w standardzie WCAG 2.0.

Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

Inet Centrum s.c. Jolanta Brandys, Paweł Brandys
inetcentrum.pl

Najpoważniejszym utrudnieniem w serwisie jest nawigacja za pomocą 
klawiatury. Aktualnie jest ona niemożliwa z powodu całkowicie niewidocznego 
fokusa. Dodatkowo nie ma możliwości rozwinięcia górnego menu bez użycia 
myszki.

Wiele tytułów podstron nie opisuje dokładnie na jakiej stronie użytkownik się 
znajduje. Dodatkowym utrudnieniem może być brak skip linków do pomijania 
części informacji.

Hierarchia nagłówków w serwisie jest zaburzona i nie oddaje poprawnie jego 
struktury. W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Wiele grafik nie posiada treści alternatywnych. Duża ilość odnośników zawiera 
niejednoznaczne informacje jak np. „1”, „2”, „30”, „…” lub „Zobacz więcej”.

Listy nie zostały optymalnie wykorzystane.

Brakuje również dodatkowych ułatwień. 

Przede wszystkim konieczna jest możliwość podwyższenia kontrastu, ponieważ 
aktualnie wiele elementów nie spełnia minimalnych wymagań określonych 
w standardzie WCAG 2.0.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 85

http://inetcentrum.pl


144

Opisy badanych stron

Infostrefa Sp. z o.o.
infostrefa.pl

W serwisie hierarchia nagłówków jest zaburzona i nie oddaje poprawnie jego 
struktury.

Żadna z grafik nie posiada poprawnego tekstu alternatywnego. Problem głównie 
dotyczy elementów ozdobnych. Nie wszystkie odnośniki posiadają jednoznaczny 
opis.

Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak 
tzw. skip linków służących do pomijania powtarzających się na podstronach 
treści. Słaby fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

W serwisie nie znajdziemy również tak podstawowego elementu jak 
wyszukiwarka. Niektóre informacje nie spełniają minimalnych wymagań 
kontrastu.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 86

http://infostrefa.pl


145

Opisy badanych stron

Insport Bożenna Pięcek
insport.pl

W serwisie hierarchia nagłówków jest zaburzona i nie oddaje poprawnie jego 
struktury.

Niektóre grafiki nie posiadają poprawnego tekstu alternatywnego. Problem 
głównie dotyczy elementów w slajderze. Nie wszystkie odnośniki posiadają 
jednoznaczny opis. 

Dodatkowym utrudnieniem w nawigacji dla osób z dysfunkcjami jest brak tzw. 
skip linków służących do pomijania powtarzających się na podstronach treści. 
Brak możliwości rozwinięcia menu za pomocą klawiatury.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu 
aplikacje asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość 
strony. W serwisie nie znajdziemy również tak podstawowego elementu jak 
wyszukiwarka. 

Wiele informacji nie spełnia minimalnych wymagań kontrastu nawet w dostępnej 
w stopce wersji kolorystycznej.

W formularzu kontaktowym żadne pole nie posiada przypisanej etykiety.

Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

Instalnet Szabat, Rydzewski sp.j.
internet.krasnik.pl

 W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
takich jak: tekstów alternatywnych do grafik (co również wpływa na zrozumienie 
odnośników), etykiet dla pól formularzy, nagłówków.

Ponadto nie znajdziemy również skip linków.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

W udostępnionej wersji kontrastowej nie widać niektórych elementów jak np. 
informacji zawartych w slajderze.
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Opisy badanych stron

Integra Paweł Mróz
integra.tarnow.net.pl

W serwisie żaden z elementów graficznych nie posiada treści alternatywnych. 
Struktura i hierarchia nagłówków nie jest prawidłowa.

Brak etykiet dla pól formularzy. Brak skip linków.

Brak fokusa na niektórych elementach podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Brak wyszukiwarki. 

Kontrast niektórych treści w stosunku do tła nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

Integral Katarzyna Fitas
integral-it.pl

W serwisie żaden z elementów graficznych nie posiada treści alternatywnych.

Brakuje również ogólnej wyszukiwarki treści oraz struktury nagłówków. 

Nawigacja za pomocą klawiatury jest utrudniona, a do wielu elementów jak np. 
rozwijanego menu nie da się dotrzeć. Brakuje tzw. skip linków.

Kontrast niektórych treści w stosunku do tła nie jest wystarczający.

Znaczna część podstron nie posiada unikalnego tytułu.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 90

http://integral-it.pl
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Opisy badanych stron

Intelligent Technologies S.A.
itsa.pl

Jednym z najpoważniejszych utrudnień w serwisie to brak możliwości obsługi za 
pomocą klawiatury spowodowana całkowitym brakiem fokusa.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Na stronie głównej struktura nagłówków jest poprawna, jednak na podstronach 
już nie.

Niektóre elementy graficzne nie posiadają treści alternatywnych.

Wyszukiwarka nie posiada etykiety, a przycisk sensownego opisu. 

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 91

http://itsa.pl
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Opisy badanych stron

InterArena Mariusz Grabowski
interarena.pl

W serwisie struktura nagłówków praktycznie nie istnieje.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Tytuły podstron nie posiadają kompletnej informacji mówiącej w jakim serwisie 
użytkownik się znajduje.

Wiele odnośników nie posiada treści. Brakuje wyszukiwarki treści oraz skip 
linków.

Nie ma możliwości rozwinięcia głównego menu za pomocą klawiatury.

Na podstronach teksty alternatywne nie są jednoznaczne.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 92

http://interarena.pl
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Opisy badanych stron

Interdam Damian Zarzycki
san-net.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: prawidłowych tekstów alternatywnych do grafik, etykiet dla pól formularzy, 
nagłówków, jednoznacznych tytułów podstron.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki.

Słabo widoczny fokus może utrudnić nawigację osobom korzystającym 
z klawiatury. Kontrast większości informacji w stosunku do tła nie jest 
wystarczający. 

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Kod HTML nie posiada błędów.

Rysunek 93

http://san-net.pl
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Opisy badanych stron

Interka s.c. Tomasz Gawin, Tomasz Respondek
interka.pl

W serwisie brakuje struktury nagłówków.

Grafiki nie posiadają adekwatnych do zawartości opisów alternatywnych. Ma to 
decydujący wpływ zwłaszcza, jeśli pełnią one role odnośników.

Tytuł każdej podstrony jest taki sam.

Nie wszystkie elementy można obsłużyć za pomocą klawiatury jak np. 
dodatkowe ułatwienia zmiany rozmiary i kolorystyki strony.

Brakuje skip linków oraz co najważniejsze ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 94

https://interka.pl
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Opisy badanych stron

Interkam s.c. Zbigniew Kowalewski, Sylwia 
Szczepanik, Dominik Szczepanik
interkam.pl

Na stronie kontrolki powiększające tekst powodują, że informacje przestają być 
czytelne.

Kontrast większości treści nie jest wystarczający nawet po przełączeniu na stronę 
„negatywną”.

Pod formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która 
skutecznie uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Struktura oraz hierarchia nagłówków nie jest poprawna.

Żadne z pól formularza nie posiada etykiety.

Tytuł każdej podstrony jest taki sam. Niektóre odnośniki zawierają 
niejednoznaczne informacje jak np. „więcej”.

Brak skip linków oraz wyszukiwarki treści.

Listy tworzące menu nie są poprawnie zagnieżdżone.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 95

http://interkam.pl
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Opisy badanych stron

Interkonekt s.c. Paweł Barczyk, Tomasz Furman
interkonekt.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: tekstów alternatywnych do grafik, etykiet dla pól formularzy, nagłówków, list, 
jednoznacznych tytułów podstron.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki.

Słabo widoczny fokus wraz z brakiem możliwości rozwinięcia menu bez użycia 
myszki stanowi poważną barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Kontrast niektórych informacji nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 96

https://interkonekt.pl
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Opisy badanych stron

Interline Bogdan Rusin
interline.net.pl

W serwisie większość obrazków nie posiada treści alternatywnych co również 
wpływa na jakość graficznych odnośników.

Struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Wiele tytułów podstron nie opisuje dokładnie na jakiej stronie użytkownik się 
znajduje. Brak skip linków.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 97

http://interline.net.pl
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Opisy badanych stron

Intermatik Mateusz Skucik
intermatik.eu

Struktura oraz hierarchia nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są wykorzystane.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego, 
a miejscami niewidocznego wcale fokusa.

Brak wyszukiwarki treści oraz skip linków.

Nie wszystkie elementy graficzne posiadają uzupełnione treści alternatywne.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 98

http://intermatik.eu
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Opisy badanych stron

Internet Serwis Wojciech Bandurowski
prudnik.eu

W serwisie brakuje tytułu serwisu. W połączeniu z nieprawidłową strukturą 
i hierarchią nagłówków powoduje poważne problemy w odnalezieniu informacji 
na stronie dla osób posługujących się aplikacjami asystującymi.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu programy 
te rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Wiele elementów graficznych nie posiada alternatywnych treści. Jest to 
szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę odnośników.

Dodatkowym poważnym utrudnieniem stanowią pola formularza, które nie 
posiadają etykiet.

Nawigacja za pomocą klawiatury aktualnie jest bardzo utrudniona z powodu 
niewidocznego fokusa na niektórych elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 99

http://prudnik.eu
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Opisy badanych stron

InterWan-Usługi ISP Paweł Kurkus
interwan.pl

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Niektóre pola formularzy nie posiadają etykiet.

Nie wszystkie grafiki posiadają adekwatne do zawartości opisy alternatywne, co 
wpływa negatywnie również na sens odnośników.

W udostępnionej wersji wysokiego kontrastu nie wszystkie treści spełniają 
minimalne wymagania.

Brak skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 100

http://interwan.pl
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Opisy badanych stron

Iptell Sp. z o.o.
happycall.pl

Większość elementów graficznych nie posiada treści alternatywnych.

Pola formularzy nie posiadają etykiet.

Struktura oraz hierarchia nagłówków nie jest prawidłowa.

W serwisie znajdują się kontrolki do zmiany kontrastu, jednak po ich 
wykorzystaniu treści praktycznie nie widać.

Nawigacja za pomocą klawiatury aktualnie jest bardzo utrudniona z powodu 
niewidocznego fokusa na niektórych elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki.

Listy wypunktowane, które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są wykorzystane.

Tytuł każdej podstrony jest taki sam.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 101

https://happycall.pl
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Opisy badanych stron

IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński
istsc.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa.

Pola formularzy nie posiadają etykiet.

Wiele elementów graficznych nie posiada adekwatnych do zawartości 
alternatywnych treści.

Jest to szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę odnośników.

Brakuje skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 102

http://istsc.pl
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Opisy badanych stron

IT-COM Sp. z o.o.
it-com.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Większość elementów graficznych nie posiada treści alternatywnych.

Pola formularzy nie posiadają etykiet.

Brakuje skip linków oraz wyszukiwarki treści.

Brak możliwości rozwinięcia górnego menu za pomocą klawiatury.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 103

http://it-com.pl


162

Opisy badanych stron

Ivendo Bartosz Kućmin
ivendo.com.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Większość elementów graficznych nie posiada adekwatnych do zawartości treści 
alternatywnych. Pola formularzy nie posiadają etykiet.

Nawigacja za pomocą klawiatury aktualnie jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego fokusa na niektórych elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Listy, które są doskonałym sposobem na opisywanie grup linków nie są 
optymalnie wykorzystane.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 104

http://ivendo.com.pl
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Opisy badanych stron

Iwacom Sp. z o.o.
iwacom.pl

Hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.

Większość elementów graficznych nie posiada poprawnych opisów 
alternatywnych.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony. 

Brakuje wyszukiwarki, skip linków, co utrudnia nawigowanie po stronie.

Listy, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków nie są optymalnie 
wykorzystane.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „czytaj więcej”.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 105

http://iwacom.pl
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Opisy badanych stron

JJS Sp. z o.o.
jjs.pl

W serwisie żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Grafiki nie zawierają adekwatnego do zawartości opisu alternatywnego.

Hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.

Nawigacja za pomocą klawiatury aktualnie jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego fokusa na elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki. 

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 106

http://jjs.pl
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Opisy badanych stron

JMDI Jacek Maleszko
jmdi.pl

Hierarchia i struktura nagłówków nie jest poprawna.

Większość elementów graficznych nie posiada poprawnych opisów 
alternatywnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu niedziałających skip linków 
oraz braku wyszukiwarki.

Nie ma możliwości obsłużenia slajdów za pomocą klawiatury.

W serwisie można napotkać także na puste odnośniki.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 107

http://jmdi.pl
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Opisy badanych stron

JNS Sp. z o.o.
jns.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest poprawna.

Można napotkać także na wiele pustych odnośników.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Grafiki nie zawierają adekwatnego do zawartości opisu alternatywnego. 

Brak skip linków o raz wyszukiwarki negatywnie wpływa na swobodę nawigacji.

W formularzu kontaktowym nie wszystkie pola posiadają etykietę.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 108
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Opisy badanych stron

Jopek Wiesława Jopek
jopek.com.pl

„Serwis” posiada jedną podstronę, na której nie ma żadnej struktury nagłówków.

Wszystkie grafiki posiadają opis alternatywny w postaci „Spróbuj sobie 
wyobrazić”.

Elementy do zmiany kontrastu i powiększania czcionki nie da się obsłużyć bez 
użycia myszy. Jest za to wersja głosowa strony.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 109

http://jopek.com.pl
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Opisy badanych stron

Kaja Komputer Krzysztof Jasek
kajakom.pl

Serwis posiada autorską wersję wysokiego kontrastu, jednak nie wszystkie treści 
w niej spełniają minimalne wymagania. Ponadto w tej wersji nie ma możliwości 
obsługi rozwijanego menu.

Najpoważniejszym problemem jest jednak główny język dokumentu, który 
wskazuje, że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują 
zawartość z polskim tekstem w języku angielskim, przez co przekaz jest 
całkowicie niezrozumiały.

Wiele elementów graficznych nie posiada treści alternatywnych (nie wliczając 
w to mapki Google).

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Żadne pola formularza kontaktowego nie posiada etykiet.

Brak wyszukiwarki oraz skip linków. Kod HTMl posiada błędy.

Na uwagę zasługuje fakt, że w serwisie jest informacja, jak osoba głucha może 
skorzystać z usług firmy. Co ważne usługa online dostępna jest dla klientów 
salonów przedsiębiorcy bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. 
Wartym rozważenia jest udostepnienie usługi tłumacza online z poziomu strony 
internetowej.

Rysunek 110

http://kajakom.pl
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Opisy badanych stron

Kamnet Kamil Turoń
kamnet.pl

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Struktura nagłówków i ich hierarchia nie jest prawidłowa.

Brakuje definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Brakuje również skip linków. Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. 
W treściach znajdują się niejednoznaczne linki typu „Więcej, sprawdź”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa oraz braku możliwości rozwinięcia górnego menu.

Niektóre elementy graficzne nie posiadają treści alternatywnych.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 111

http://kamnet.pl
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Opisy badanych stron

KAPPA s.c. Tomasz Kicowski, Beata Staroń-Kicowska
kappa.com.pl

W serwisie brak struktury nagłówków.

Wiele elementów graficznych nie posiada adekwatnej do zawartości lub funkcji 
treści alternatywnej.

Wszystkie podstrony posiadają ten sam tytuł.

Najpoważniejszym problemem jest jednak główny język dokumentu, który 
wskazuje, że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują 
zawartość z polskim tekstem w języku angielskim przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Brakuje również skip linków. Brak również wyszukiwarki treści.

Obsługa za pomocą klawiatury jest bardzo utrudniona z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 112

http://kappa.com.pl
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Opisy badanych stron

Kasko s.c. działająca pod nazwą handlową Gremium 
Konrad Lewandowski, Katarzyna Lewandowska
gremium.net.pl

W serwisie struktura oraz hierarchia nagłówków nie jest prawidłowa.

Wiele elementów graficznych nie posiada adekwatnej do zawartości lub funkcji 
treści alternatywnej. Brakuje również skip linków.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Pole i przycisk wyszukiwarki nie są poprawnie opisane.

Niektóre odnośniki nie są jednoznaczne jak np. „więcej”.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 113

http://gremium.net.pl
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Opisy badanych stron

Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.
klucz.net

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: tekstów alternatywnych do grafik (zwłaszcza tych pełniących rolę 
odnosnikow), etykiet dla pól formularzy, poprawnej struktury nagłówków, 
jednoznacznych tytułów podstron.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki. Obsługa za pomocą 
klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego fokusa.

Brakuje definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Kontrast niektórych informacji nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 114

https://klucz.net
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Opisy badanych stron

Koba sp. z o.o.
koba.pl

W serwisie struktura oraz hierarchia nagłówków nie jest prawidłowa.

Brakuje również skip linków oraz przede wszystkim wyszukiwarki treści.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na niektórych elementach nawigacyjnych.

Kod HTML nie posiada błędów.

Rysunek 115

http://koba.pl
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Opisy badanych stron

Kolnet sp. z o.o.
www.kolnet.eu

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa.

Pola formularzy nie posiadają etykiet.

Wiele elementów graficznych nie posiada adekwatnych do zawartości 
alternatywnych treści. Jest to szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę 
odnośników.

Brakuje skip linków. Kontrast niektórych informacji nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 116

http://www.kolnet.eu
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Opisy badanych stron

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
pgg.pl

W serwisie znajduje się link zmiany kontrastu, jednak sama kontrolka jest ledwie 
widoczna. Można również napotkać na wiele pustych odnośników.

Wiele elementów graficznych nie posiada adekwatnych do zawartości 
alternatywnych treści. Jest to szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę 
odnośników.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa.

Pole i przycisk wyszukiwarki nie są opisane.

Struktura nagłówków nie oddaje w pełni zawartości serwisu.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane. Brakuje skip linków. 

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 117

http://pgg.pl
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Opisy badanych stron

Komster Sp. z o.o.
komster.pl

W serwisie brak struktury nagłówków. Wszystkie podstrony posiadają ten sam 
tytuł lub nie jest on jednoznaczny.

Brakuje definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Brakuje również skip linków.

Pole i przycisk wyszukiwarki nie są opisane.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Na stronie głównej kontrolki zmiany rozmiaru tekstu nie powiększają treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 118

http://komster.pl
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Opisy badanych stron

Korbank S.A.
korbank.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Obsługa za pomocą klawiatury jest mocno utrudniona z powodu braku 
możliwości rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Pola formularzy nie posiadają etykiet.

Wiele elementów graficznych nie posiada adekwatnych do zawartości 
alternatywnych treści. Jest to szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę 
odnośników.

Brakuje skip linków oraz wyszukiwarki tresci.

Kontrast niektórych informacji nie jest wystarczający.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 119

http://korbank.pl
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Opisy badanych stron

KRT-NET
krt.net.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa.

Wiele elementów graficznych nie posiada adekwatnych do zawartości 
alternatywnych treści. Jest to szczególnie istotne dla grafik pełniących rolę 
odnośników.

Brakuje skip linków oraz wyszukiwarki treści.

Kontrast niektórych informacji nie jest wystarczający.

Kod HTML nie posiada błędów.

Rysunek 120

http://krt.net.pl
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Opisy badanych stron

Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o., P.H.U. Gaja 
sp. z o.o.
ksinternet.pl

W serwisie znajduje się wtyczka do zmiany kontrastu jednak po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania standardu.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Kontrolki zmiany rozmiaru tekstu nie powiększają wszystkich treści.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „więcej”, „tutaj”.

Graficzne elementy ozdobne posiadają niepotrzebnie uzupełnione treści 
alternatywne w atrybutach alt.

W formularzu kontaktowym żadne pole nie posiada etykiety. Brak skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 121

http://ksinternet.pl
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Opisy badanych stron

Leon Sp. z o.o.
leon.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa. Ponadto nie ma możliwości rozwinięcia głównego menu za 
pomocą klawiatury.

Brakuje skip linków do szybkiego przechodzenia pomiędzy powtarzającymi się na 
podstronach treściami.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „A”, „previous,” 
„next”.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 122

http://leon.pl
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Opisy badanych stron

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
lcb.leszno.pl

W serwisie teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane. 

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „A”.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Rysunek 123

http://lcb.leszno.pl
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Opisy badanych stron

Limes sp. z o.o.
limes.com.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

Niektóre pola formularzy nie posiadają etykiet.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. te, graficzne 
bez tekstu alternatywnego.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 124

http://limes.com.pl
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Opisy badanych stron

Link-Net Marek Majchrzak
link-net.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: prawidłowe teksty alternatywne do grafik, nagłówków, list, etykiet dla pól 
formularzy, deklaracji języka strony.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki.

Słaby fokus stanowi poważną barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Ponadto główne menu nawigacyjne wykonane jest we flashu i co najgorsze 
automatycznie zostaje odtworzona muzyka, której nie da się wyłączyć.

Kod HTML posiada błędy.

Serwis otrzymał jedną z najniższych ocen.

http://link-net.pl


184

Opisy badanych stron

LiveNet Sp. z o.o.
midiko.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „Czytaj więcej”, 
a inne są puste.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma 
możliwości rozwinięcia zakładek znajdujących się po lewej stronie bez użycia 
myszki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 125

http://midiko.pl
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Opisy badanych stron

Lokis Łukasz Piotr Frąckowiak
lokis.info

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: prawidłowe teksty alternatywne do grafik, nagłówków, list, etykiet dla pól 
formularzy, deklaracji języka strony.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki.

Słaby fokus stanowi poważną barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Ponadto główne menu nawigacyjne wykonane jest we flashu.

Kod HTML posiada błędy. Serwis otrzymał jedną z najniższych ocen.

Rysunek 126
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Opisy badanych stron

LubMAN UMCS Sp. z o.o.
lubman.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: prawidłowe teksty alternatywne do grafik, nagłówków, list, etykiet dla pól 
formularzy, deklaracji języka strony.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł.

Słaby fokus stanowi poważną barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Ponadto znajdują się niejednoznaczne linki typu: „więcej”, „tutaj”.

Kod HTML posiada błędy.

Serwis otrzymał jedną z najniższych ocen.

Rysunek 127

https://lubman.pl


187

Opisy badanych stron

Lubuskie Sieci Światłowodowe Sp. z o. o.
lss.net.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: prawidłowe teksty alternatywne do grafik, nagłówków, list, etykiet dla pól 
formularzy, deklaracji języka strony.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki.

Słaby fokus oraz brak możliwości rozwinięcia górnego menu stanowi poważną 
barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Ponadto znajdują się niejednoznaczne linki typu: „>”. Niektóre odnośniki są puste.

Kod HTML posiada błędy.

Serwis otrzymał jedną z najniższych ocen.

Rysunek 128

http://lss.net.pl
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Opisy badanych stron

Markomp Marcin Wójcik
markomp.net.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są poprawnie wykorzystane.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „A”, „T”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na niektórych elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Rysunek 129

http://markomp.net.pl
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Opisy badanych stron

Markomp Marek Matejkowski
markomp.pl

W serwisie żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. 
Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych oraz nie ma możliwości rozwinięcia 
górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 130

http://markomp.pl
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Opisy badanych stron

Marlena Marek Zięba
knz.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety. W serwisie hierarchia 
oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na niektórych elementach nawigacyjnych.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 131

http://knz.pl
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Opisy badanych stron

Marsoft S.A.
marsoft.pl

W serwisie teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest 
to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Żadne pole 
formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „1”, „2”, 
„szczegóły”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brak tzw. skip linków oraz ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 132

http://marsoft.pl
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Opisy badanych stron

Matronix Marcin Moczulski
multi-telekom.pl

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety. W serwisie hierarchia 
oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „czytaj dalej”, 
„tutaj”.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 133

http://multi-telekom.pl
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Opisy badanych stron

MCG Jakub Skorek
fajny.net.pl

W serwisie brak struktury nagłówków.

Niektóre teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Wszystkie podstrony posiadają ten sam tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 134

http://fajny.net.pl


194

Opisy badanych stron

MDI Media s.c. Dorota Bielińska, Izabela Obszyńska
m2.mdimedia.pl

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Opisy typu: „AA”, „B”, „C”, „FF” nic nie mówią.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 135

http://m2.mdimedia.pl
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Opisy badanych stron

Media System Robert Bukowski
mediasystem-tdi.pl

W serwisie teksty alternatywne dla niektórych grafik nie są adekwatne do ich 
zawartości. Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 136

http://mediasystem-tdi.pl
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Opisy badanych stron

Miconet Sp. z o.o.
multimetro.pl

W serwisie brak jakiejkolwiek struktury nagłówków. Teksty alternatywne dla grafik 
nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to szczególnie istotne dla tych, które są 
odnośnikami.

Żadne pole formularza na stronie głównej nie posiada etykiety.

Wszystkie podstrony posiadają ten sam tytuł. Jest on istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 137

http://multimetro.pl
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Opisy badanych stron

Microchip s.c. Wojciech Wrodarczyk, Adam 
Kossowski
microchip.net.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 138

http://microchip.net.pl
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Opisy badanych stron

Microlink Michał Łaszczyk
microlink.pl

Najpoważniejszym problemem jest główny język dokumentu, który wskazuje, 
że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują zawartość 
z polskim tekstem w języku angielskim, przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety. W serwisie hierarchia oraz struktura 
nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast wielu treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest wysoce utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 139
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Opisy badanych stron

MIDIKO sp. z o.o.
midiko.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „Czytaj więcej”, 
a inne są puste.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma 
możliwości rozwinięcia zakładek znajdujących się po lewej stronie bez użycia 
myszki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 140

http://midiko.pl
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Opisy badanych stron

Milichsoft Rafał Miliszewski
milichsoft.pl

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym.

W serwisie można odnaleźć wiele pustych odnośników.

Żadne pole w formularzach na stronie głównej i podstronach nie posiada 
etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są w ogóle wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu braku 
widocznego fokusa.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 141

http://milichsoft.pl
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Opisy badanych stron

Mirosław Brzana Cybermax S.C. Mirosław Brzana, 
Tomasz Brzana, Zbigniew Brzana
www.cybermax.pl

Najpoważniejszym problemem w serwisie jest główny język dokumentu, który 
wskazuje, że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują 
zawartość z polskim tekstem w języku angielskim przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Ponadto 
w formularzu znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie uniemożliwia 
obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku. Co prawda posiada opcję głosową lecz 
niestety po angielsku.

Niektóre pola formularza nie posiadają etykiet.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Wiele odnośników jest pustych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 142

http://www.cybermax.pl
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Opisy badanych stron

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
msm.torun.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

W serwisie brakuje struktury nagłówków.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 143
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Opisy badanych stron

MPC Paweł Oleksiewicz
internet.mpcnet.pl

Niektóre teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. 
W serwisie brakuje struktury nagłówków.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. Nie wszystkie podstrony 
posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla użytkowników posługujących 
się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Najpoważniejszym problemem jest główny język dokumentu, który wskazuje, 
że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują zawartość 
z polskim tekstem w języku angielskim, przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 144
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Opisy badanych stron

MT-Net Grażyna Wójcik, Jarosław Kuśnierz s.c.
mt.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. kilkukrotne 
„zobacz ofertę”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Rysunek 145

https://mt.pl
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Opisy badanych stron

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
nask.pl

Serwis nask.pl wypadł w rankingu jako jeden z najlepszych pod kątem wymogów 
dostępności.

Zawsze jednak znajdą się elementy, które wymagają dopracowania jak np. 
podczas nawigacji za pomocą klawiatury fokus na niektórych elementach jest 
słabo widoczny.

Oprócz tego kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 146

https://nask.pl
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Opisy badanych stron

NEA NET Łukasz Ługowski
nea.net.pl

W serwisie żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. 
Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Rysunek 147
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Opisy badanych stron

NETCENTRICA Sp. z o.o.
netcentrica.pl

W serwisie wiele pól formularzy zarówno na stronie głównej jak i w kontakcie nie 
posiada uzupełnionej etykiety.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast większości treści nie jest wystarczający i utrudnia odczytanie informacji. 

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brakuje tzw. skip linków do pomijania treści oraz wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 148

https://netcentrica.pl
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Opisy badanych stron

Netfala Mariusz Chmielewski
netfala.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „więcej”, „1”, „2” 
itp.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki oraz słabo widocznego 
w niektórych miejscach fokusa.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 149

https://netfala.pl
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Opisy badanych stron

Netkom Tomasz Groszek
netkom.zalewo.info

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Niektóre 
teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest wysoce utrudniona z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 150

http://netkom.zalewo.info
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Opisy badanych stron

Netkom Usługi Informatyczne Maciej Żukowski
www.eplanet24.com

Najpoważniejszym problemem jest główny język dokumentu, który wskazuje, 
że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują zawartość 
z polskim tekstem w języku angielskim przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety. W serwisie hierarchia oraz struktura 
nagłówków nie jest prawidłowa.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Wiele odnośników posiada angielskie treści.

Brak tzw. skip linków oraz wyszukiwarki treści.

Rysunek 151

http://www.eplanet24.com
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Opisy badanych stron

Net-Kont@kt Michał Pawlak, Przemysław Janicki
lipsko.net

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. Wiele 
odnośników jest pustych.

W serwisie wiele odnośników posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. efekt jąkania czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji. 

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 152

http://lipsko.net
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Opisy badanych stron

Netmar Mariusz Wątor
netmar.net.pl

Tekst alternatywny obrazka logo, który jest linkiem do strony głównej jest 
niezrozumiały „Strona gĹ‚Ăłwna”. Treści alternatywne obrazów w slajderze 
brzmią „image01”. Obrazki z tekstami na stronie „Dla biznesu” mają puste teksty 
alternatywne.

Pola formularza logowania do panelu klienta nie mają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej została ograniczona jedynie do 
nagłówka poziomu 2 „Nasz zasięg”. Na podstronach serwisu występuje 
dodatkowo nagłówek poziomu 1 o treści informującej o otwartej podstronie.

Listy elementów nie zostały poprawnie wykorzystane, co można zaobserwować 
w przypadku menu ofertowego lub linków na podstronach umieszczonych 
w kolumnie.

Kontrast pomarańczowych tekstów jest niewystarczający. Tytuł strony nie 
zawsze jest unikalny podczas nawigacji po serwisie, co można zaobserwować po 
przejściu np. na stronę „Internet”.

Na podstronach serwisu można natrafić na linki graficzne o pustych treściach, 
które zostały umieszczone w kolumnie. Można również natrafić na linki 
o niejasnych treściach „Dowiedz się więcej” czy też „Sprawdź”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć domyślne zaznaczenie 
przeglądarki nie zawsze jest widoczne, a obsługa slajdera jest utrudniona.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Strona posiada błędy HTML.

Rysunek 153

http://netmar.net.pl


213

Opisy badanych stron

Netpartner Polska Sp. z o.o.
netpartner.com.pl

Strona jest archaiczna, nie dość, że do layout’u użyto tabeli to dodatkowo 
wykorzystano technologię Flash do podstawowych funkcjonalności, jak np. menu 
główne.

Elementy animowane za pomocą tej technologii nie mają odpowiedników 
tekstowych. Pozostałe obrazki będące linkami nie posiadają treści 
alternatywnych.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają etykiet tekstowych. Serwis 
nie został wyposażony w strukturę nagłówków ułatwiających nawigację dla 
osób korzystających z programów czytających. Listy elementów nie zostały 
wykorzystane w serwisie.

Kontrast linków umieszczonych w kolumnie np. na stronie „Telefonia” jest 
niewystarczający. Tytuł stron nie zmienia się podczas nawigacji w serwisie.

Sens niektórych linków jest niepoprawny, co można zauważyć w przypadku 
linków graficznych „więcej” na stronie „Nowości”, które mają pustą treść.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć widoczność 
zaznaczenia została ograniczona do domyślnego zaznaczenia przeglądarki.

Język główny dokumentu nie został określony.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Posiada błędy HTML.

Rysunek 154

http://netpartner.com.pl
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Opisy badanych stron

Net-Partner s.c. Izabela Kozłowska, Tomasz 
Kozłowski
net-partner.pl

Duża ilość tekstów na stronie jest przedstawiona za pomocą grafiki nie 
posiadającej treści alternatywnej. Są to m.in. menu główne, informacja o BOK, 
punkty startowe.

Pola formularza logowania, formularza kontaktowego, zapisania się do 
newsletter’a nie posiadają etykiet tekstowych.

Na stronie głównej serwisu nie odnaleziono żadnego nagłówka. Nie zostały 
również wykorzystane listy elementów, np. do zgrupowania linków w menu 
głównym lub punktach startowych.

Można natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu, np. informacje o BOK czy też teksty graficzne umieszczone w punktach 
startowych.

Tytuł strony nie zawsze jest prawidłowy, np. po przejściu na stronę „Aktualności”.

Linki w menu głównym, punktach startowych mają puste treści, co nie pozwala 
na przyznanie punktacji w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze widać 
zaznaczenie elementu otrzymującego fokus (panel logowania).

Język dokumentu został niepoprawnie określony jako angielski.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Posiada błędy HTML.

Rysunek 155

http://net-partner.pl
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Opisy badanych stron

Netpol Piotr Pruba
dobryinternet.net.pl

Odpowiedniki tekstowe dla obrazków w slajderze są niepoprawne, jako że są 
linkami do konkretnych stron serwisu.

Pola formularza kontaktowego oraz logowania do panelu klienta nie mają etykiet 
tekstowych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, można natrafić 
na wiele nagłówków poziomu 1 oraz nagłówki poziomu 2 o mało znaczącej treści 
informującej jedynie o cenie. Na podstronie oferta nagłówki w części centralnej 
strony nie obejmują żadnej treści.

Kontrast błękitnych treści jest niewystarczający, co m.in. jest widoczne na stronie 
„Oferta”.

Można natrafić na linki o małoznaczących treściach „Szczegóły oferty”, „Czytaj 
więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze dobrze 
widać zaznaczenie elementu otrzymującego fokus (np. w przypadku linku „Do 
góry”).

Strona nie posiada wyszukiwarki, skip linków ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Ma błędy HTML.

Rysunek 156

http://dobryinternet.net.pl
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Opisy badanych stron

Netrunner Anna Polak
netrunner.com.pl

Obrazki będące dekoracjami mają niepotrzebnie uzupełnione treści 
alternatywne, np.: „telefon-new”, „telefon-gsm”.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają poprawnych etykiet tekstowych. 
Podobna sytuacja zachodzi w przypadku pól logowania do panelu klienta.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, na stronie głównej brakuje 
nagłówka poziomu 1. Listy elementów nie zostały poprawnie wykorzystane dla 
linków w stopce do strony z informacjami dla osób niepełnosprawnych i profilu 
na Google+.

W serwisie można natrafić na link o niejasnej treści „Go to Top”. Na stronie „Strefa 
abonenta” znajdują się linki anonsowane przez programy czytające jako „link”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak dostęp do stopki jest 
nieprawidłowy podczas nawigacji po elementach aktywnych (linki w stopce są 
przykryte przez tło).

Strona nie posiada skip linków umożliwiających pominięcie powtarzających się 
fragmentów podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Nie dodano również możliwości przeszukania treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć autorską wersję odwróconego 
kontrastu oraz możliwość powiększenia czcionki, jednak ta ostatnia 
funkcjonalność nie działa dla wszystkich treści (np. dla menu głównego).

Strona posiada nieliczne błędy HTML.

Rysunek 157

https://netrunner.com.pl
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Opisy badanych stron

Nette Sp. z o.o.
nette.pl

Odpowiedniki tekstowe obrazków w slajderze, które można potraktować jako 
dekoracje są niepoprawne: „img1”, „img2” etc. Tekst alternatywny obrazka 
otwierającego formularz kontaktowy brzmi „contact button”. Obrazki logo 
umieszczone w stopce nie mają treści alternatywnej.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają etykiet tekstowych. Podobna 
sytuacja zachodzi w przypadku logowania do panelu klienta.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone jedynie do nagłówków poziomu 
2. Zarówno na stronie głównej jak i podstronach serwisu brakuje nagłówków 
poziomu 1.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co widać w przypadku 
„Dokumentów do pobrania” na stronie „Kablowy”.

Kontrast większości elementów nawigacyjnych jest nieprawidłowy, co nie 
pozwala na przyznanie punktacji.

Sens niektórych linków jest nieprawidłowy, np. linków do zmiany slajdów „b” czy 
też pustych linków logo w stopce.

Obsługa strony za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak słabo widać 
zaznaczenie aktualnego elementu (domyślne zaznaczenie przeglądarki).

Nie został zdefiniowany język główny strony.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Posiada nieliczne błędy HTML.

Rysunek 158

http://nette.pl
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Opisy badanych stron

Nettelekom GK Sp. z o.o.
nettelekom.pl

Obrazki będące linkami nie posiadają treści alternatywnej, a obrazki będące 
dekoracjami są przetwarzane przez technologie asystujące (programy czytające).

Formularz kontaktowy został zabezpieczony za pomocą obrazkowej CAPTCHA, 
co uniemożliwia przesłanie wiadomości przez osoby niewidome korzystające z 
programów czytających. Zarówno pola formularza kontaktowego, formularza 
zamówienia i formularza logowania do panelu klienta nie mają etykiet 
tekstowych.

Na stronie głównej hierarchia nagłówków nie została zachowana (wiele 
nagłówków poziomu 1). Na podstronach nagłówki zostały ograniczone do 
nagłówka poziomu 1 tożsamego z tytułem strony.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać w przypadku linków 
umieszczonych wewnątrz slajdów.

Można natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu, jak np. treści linków w punktach startowych, linki w stopce.

Treści linków w menu głównym są przetwarzane potrójnie przez programy 
czytające.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, nie widać 
zaznaczenia aktualnego elementu otrzymującego fokus.

Nie posiada on skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Nie został zadeklarowany żaden rodzaj dokumentu HTML, co uniemożliwia 
sprawdzenie ilości błędów.
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Opisy badanych stron

New Telekom Sp. z o.o.
newtelekom.cal.pl

Odpowiedniki tekstowe obrazków będących linkami są niepoprawne 
„centercrop”, „telefony3-poradniki”. Formularze kontaktowy, zgłoszenia awarii 
i reklamacji zostały zabezpieczony CAPTCHA obrazkową uniemożliwiającą 
przesłanie go osobie korzystającej z programu czytającego.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, można natrafić na wiele 
nagłówków poziomu 1, dodatkowe niektóre nagłówki mają puste lub nic nie 
mówiące treści „————”.

Mimo zapewnienia autorskich wersji kontrastowych można natrafić na treści 
i elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu, np. 
w przypadku obramowań pól formularzy.

Linki o treściach angielskich „Smaller font”, „Default font size” etc. nie pozwalają 
na przyznanie pełni punktacji. Można natrafić również na linki o treściach 
„więcej”, gdzie główna treść została przekazana za pomocą dodatkowego 
opcjonalnego atrybutu.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze dobrze 
widać zaznaczenie elementu otrzymującego fokus (np. linki „więcej” w autorskich 
wersjach kontrastowych).

Strona posiada skip linki, jednak ich treść po angielsku nie pozwala na przyznanie 
punktacji.

Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić autorskie wersje kontrastowe oraz 
możliwość powiększenia czcionki.

Strona posiada jeden błąd HTML.
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Opisy badanych stron

Nextwire Cezary Grotowski
nextwire.pl

Zasięg sieci internetowej został przedstawiony jedynie w formie graficznej 
mapy. Obrazki będące linkami np. na stronie „Promocje” mają puste teksty 
alternatywne.

Serwis nie został wyposażony w strukturę nagłówków. Listy elementów nie 
zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć w przypadku linków 
w stopce serwisu.

Mimo zapewnienia autorskiej wersji odwróconego kontrastu nadal można 
natrafić na treści niespełniające wymagań, jak oznaczenie aktualnej pozycji 
w menu głównym, czy też treść „Abonament”.

W serwisie można natrafić na puste linki służące do powiększania zdjęć, puste 
linki do portali społecznościowych oraz linki o nic nie mówiących treściach 
„więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia elementu otrzymującego fokus np. dla menu 
głównego.

Język dokumentu został nieprawidłowo zdefiniowany jako angielski.

Strona nie posiada skip linków i wyszukiwarki treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć możliwość powiększania czcionki 
oraz możliwość przełączenia serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu.

Strona posiada nieliczne błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Niles Sp. z o.o.
niles.pl

Layout strony został wykonany w oparciu o tabele. Większość obrazków 
umieszczonych w serwisie nie ma tekstów alternatywnych, nawet te, na których 
pojawia się tekst w formie grafiki (np. tytuły stron).

Pola formularza logowania do iBOA nie posiadają etykiet tekstowych. Serwis nie 
został wyposażony w strukturę nagłówków. Nie wykorzystano również żadnych 
list elementów, np. w celu zgrupowania linków w menu głównym lub punktów 
startowych.

W serwisie można natrafić na treści niespełniające wymogów formalnych 
kontrastu, jak np. linki do punktów startowych czy też nagłówki graficzne 
informujące o otwartej stronie. Większość treści umieszczonych na stronach nie 
spełnia wymogów kontrastu.

Tytuł stron podczas nawigacji nie zmienia się.

Sens większości linków w postaci obrazków jest nieprawidłowy, np. menu 
głównego, punktów startowych etc.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak widoczność 
zaznaczenia została ograniczona do domyślnej dla danej przeglądarki, co 
w niektórych przypadkach (np. menu główne) utrudnia odnalezienie elementu 
otrzymującego zaznaczenie.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Strona posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Novaia s.c. Piotr Setlak, Łukasz Wolańczyk
novaia.pl

Obrazki w slajderze, które są linkami mają puste treści alternatywne. Zasięg 
działalności operatora został przedstawiony jedynie w formie graficznej mapy.

Pola formularza logowania do iBOK, formularza kontaktowego i wyszukiwarki nie 
posiadają etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, na stronie głównej można natrafić 
na więcej niż jeden nagłówek poziomu 1. Na niektórych stronach („Promocje”) 
brakuje nagłówka poziomu 1.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co widać na przykładzie 
menu głównego z pustymi elementami  list czy też w przypadku linków do portali 
społecznościowych.

Kontrast treści umieszczonych na czerwonych tłach nie jest prawidłowy. Po 
przejściu do danej aktualności tytuł strony nie jest unikatowy i brzmi „NOVAIA 
| Aktualności”.

W serwisie można natrafić na linki o niejednoznacznych treściach „Sprawdź” 
i puste linki do portali społecznościowych.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak domyślne 
zaznaczenie przeglądarki nie zawsze jest dobrze widoczne. Język główny strony 
nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada mechanizmu skip linków pozwalającego na pominięcie 
powtarzających się sekcji podczas nawigacji. Wyszukiwarka treści nie działa, po 
wpisaniu jakiegokolwiek słowa użytkownik jest przekierowany na stronę „Zasięg”.

Nie odnaleziono żadnych dodatkowych ułatwień, np. możliwości powiększenia 
czcionki. Serwis ma błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Nowa Telefonia Sp. z o.o.
nowa-telefonia.pl

Obrazki telefonów będące niepoprawnymi linkami nie mają treści 
alternatywnych. Na stronie „Promocje” żaden z obrazków nie ma poprawnych 
treści alternatywnych. Podobna sytuacja jest na innych stronach serwisu.

W serwisie nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z odwiedzającym.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana.

Mimo przełączenia serwisu w autorską wersję wysokiego kontrastu można 
natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań, jak np. 
zielone i szare treści na czarnym tle.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji. W serwisie można natrafić na linki 
o niejednoznacznych treściach „Zobacz”, „Sprawdź”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, z powodu 
niewidocznego zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Język dokumentu został nieprawidłowo zdefiniowany dla sekcji nagłówka HTML.

Serwis nie został wyposażony w skip linki ani wyszukiwarkę treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć autorską wersję kontrastową 
i możliwość powiększenia czcionki. Jednak w przypadku niektórych 
rozdzielczości pseudo linki/przyciski wchodzą na ostatnią pozycję menu.

Strona posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Nowatel Sp. z o.o.
tygrys.net

Treści alternatywne obrazków w slajderze oraz obrazków w punktach 
startowych brzmią „IMG”. Podobna sytuacja jest na innych stronach serwisu 
nawet w przypadku logo prezentujących programy telewizyjne („IMG1”, „IMG2”, 
„sometext” etc.).

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, na podstronach 
serwisu jest dosyć uboga.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć na 
grupie linków do punktów startowych, czy też na stronie prezentującej listę 
kanałów telewizyjnych.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający, np. przyciski „Loguj”, linki 
w stopce.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie.

Linki do przewijania slajdera mają następujące treści „<”, „>”. Linki przedstawione 
w formie obrazków mają treści „IMG”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Omikron dr Karol Chrabański
omikron.com.pl

Linki będące obrazkami w sekcji „Konsulting” nie mają treści alternatywnych. 
Na stronie „Usługi telekomunikacyjne” w treści znajduje się jeden obrazek 
prezentujący dużą ilość danych za pomocą tekstów osadzonych jako grafika, 
dodatkowo jest on z niepoprawnym tekstem alternatywnym.

Serwis został wyposażony w strukturę nagłówków jednak ich hierarchia nie 
została zachowana.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co widać na przykładzie 
linków do zmiany wielkości czcionki lub w sekcji „Konsulting”.

Kontrast menu i większości elementów nawigacyjnych jest nieprawidłowy.

Można natrafić na linki „czytaj więcej”, których główną treść zamieszczono 
w opcjonalnym atrybucie. Linki w postaci obrazów nie mają żadnej treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa – nie jest 
widoczne zaznaczenie elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie ma mechanizmu skip linków ani wyszukiwarki treści.

Wśród dodatkowych ułatwień jest możliwość powiększenia czcionki, lecz 
wybrana wartość nie jest zapamiętywana. Warto zauważyć, że sposób prezentacji 
tej funkcjonalności jest dosyć niekonwencjonalny.

Serwis posiada błędy HTML.

Rysunek 166

http://omikron.com.pl


226

Opisy badanych stron

Optilink Piotr Dąbrowski
telekom24.pl

Obrazek logo będący linkiem nie posiada treści alternatywnej.

Etykiety tekstowe pól formularza kontaktowego i zapisania się do newsletter’a 
zostały niepoprawnie ukryte z wizualnego przekazu, w chwili obecnej nie są one 
również dostępne dla programów czytających.

Nie odnaleziono żadnego nagłówka. Listy elementów nie zostały optymalnie 
wykorzystane, co widać w przypadku np. prezentacji produktów lub treści 
numerowanych w warstwie wizualnej.

Kontrast większości treści i elementów nawigacyjnych umieszczonych na stronie 
jest nieprawidłowy.

Sens niektórych linków nie jest prawidłowy, powtarzają się linki „Zamów”, 
„Pobierz”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa (nie widać elementu 
otrzymującego fokus).

Język dokumentu został niepoprawnie zdefiniowany jako angielski.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Strona posiada liczne błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Orion Błażej Hess
skleporion.net

Mapa zasięgu działalności operatora została zapewniona jedynie w warstwie 
graficznej. Niektóre obrazki dekoracyjne (np. na stronie „Sklep”) mają 
niepoprawne teksty alternatywne: „img”.

Pola formularza logowania do WBOK i przypomnienia hasła nie mają etykiet 
tekstowych.

Serwis został wyposażony w nagłówki, jednak ich hierarchia nie została 
zachowana.

Treści umieszczone na błękitnych tłach nie spełniają wymagań kontrastu.

Treść linku do portalu Facebook została niepoprawnie ukryta z wizualnego 
przekazu, można natrafić na linki o angielskich treściach „Get now!”. Niektóre 
treści linków brzmią „Kup teraz”, a prowadzą do strony kontaktowej.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, nie widać 
elementu otrzymującego fokus.

Język dokumentu został niepoprawnie zdefiniowany jako „zxx”.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści i żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Posiada błędy HTML.
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Opisy badanych stron

ostrog.NET Jarosław Wałęga, Maciej Musioł sp.j.
ostrog.net

Obrazki będące linkami „Net47”, „Hosting”, „Usługi” nie mają treści alternatywnej. 
Podobna sytuacja jest dla obrazków informujących o dofinansowaniu przez 
UE. Animacje Flash umieszczone w serwisie również nie posiadają alternatyw 
tekstowych.

Pole formularza wyszukiwarki nie posiada etykiety tekstowej, natomiast pola 
formularza wyszukiwania zaawansowanego mają poprawne etykiety.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, po nagłówku poziomu 1 występują 
nagłówki poziomu 3. Na wielu stronach można odnaleźć wiele nagłówków 
poziomu 1.

Treści jasno błękitne umieszczone na białych lub niebieskich tłach nie mają 
odpowiedniego współczynnika kontrastu.

Treść linków służących do powiększania i pomniejszania czcionki jest po 
angielsku, podobna sytuacja jest w przypadku skip linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, w wielu 
miejscach strony (menu główne) nie widać zaznaczenia elementu otrzymującego 
fokus.

Pomimo zapewnienia skip linków nie można przyznać punktacji, gdyż ich treść 
jest po angielsku.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć możliwość powiększenia czcionki.

Serwis posiada liczne błędy HTML.
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Opisy badanych stron

P.H.U. Classcom Sp. z o.o.
classcom.pl

Obrazek przedstawiający numer telefonu do infolinii nie ma odpowiednika 
tekstowego. Obrazki w slajderze, na których znajduje się duża ilość informacji 
przekazanej za pomocą tekstu, również nie mają odpowiedników tekstowych. 
Pozostałe obrazki (również na podstronach serwisu) będące linkami nie mają 
odpowiedników tekstowych.

Pola formularza logowania do panelu klienta nie mają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na podstronach serwisu jest uboga, a ich hierarchia została 
zaburzona.

Struktura list elementów w punktach startowych jest niepoprawna. Na innych 
stronach (np. „Telefon”) grupy linków nie zostały przedstawione w formie list 
elementów.

Treści przedstawione za pomocą pomarańczowego koloru nie spełniają 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Linki służące do przewijania slajdera mają niepoprawne treści „Prev”, „Next”. Linki 
będące obrazkami najczęściej nie mają żadnej treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
braku widoczności fokusa aktualnie wybranego elementu.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma błędy HTML.
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Opisy badanych stron

P.H.U. Hajdamowicz Mirosław Hajdamowicz
greenlan.pl

Obrazek logo będący linkiem do strony głównej ma niepoprawną treść 
alternatywną. Logo UE będące linkami do strony informującej o dotacjach nie 
mają odpowiedników tekstowych.

Pola formularza wyszukiwarki treści, zasięgu, logowania do panelu klienta nie 
mają etykiet tekstowych.

Serwis nie został wyposażony w strukturę nagłówków.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, znaleziono wiele 
jednoelementowych list. Linki w stopce nie zostały przedstawione w formie list.

Kontrast pomarańczowego tekstu na białym tle i białych tekstów na zielonych 
tłach jest niewystarczający.

Linki w punktach startowych „Internet dla domu”, „Dla Twojej firmy” mają pustą 
treść.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa (nie widać 
zaznaczenia elementu otrzymującego fokus).

Język główny strony został niepoprawnie zdefiniowany jako angielski.

Nie ma również mechanizmu skip linków i żadnych dodatkowych ułatwień.

Tytuł strony w wynikach wyszukiwania jest po angielsku.

Strona ma błędy HTML.
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Opisy badanych stron

P.H.U. Mokadi Wiesława Kaźmierczak
internet.mokadi.pl

Obrazki umieszczone w slajderze mają niepoprawne treści alternatywne: „slide1”, 
„slide2” etc.

Pola formularza kontaktowego nie mają etykiet tekstowych. Podobna sytuacja 
zachodzi w przypadku niektórych pól formularza konfiguratora usług.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, co również 
można zaobserwować na innych stronach serwisu.

Linki umieszczone w kolumnie nie zostały przedstawione w formie listy 
elementów.

Kontrast treści w punktach startowych „Internet radiowy”, „Internet 
światłowodowy”, „Telefon” jest niewystarczający.

Linki w slajderze nie mają treści. Obsługa serwisu z klawiatury jest możliwa, choć 
nie zawsze dobrze widać zaznaczenie aktualnego elementu (np. w przypadku 
slajdera).

Język główny strony nie został zdefiniowany.

Nie ma również skip linków ani wyszukiwarki treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odszukać możliwość powiększania treści, 
jednak działa ono dla niewielu treści, a w niektórych przypadkach powoduje 
wręcz pomniejszenie czcionki.

Jako jedna z nielicznych stron nie ma błędów HTML.
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Opisy badanych stron

P.H.U. Punkt Handlowo-Usługowy Inter-Cafe 
Marianna Pełka
ikarnet.net

Strona jest archaiczna, zbudowana w oparciu o tabele. Pozycje menu głównego, 
które są obrazkami nie mają treści alternatywnej. Podobna sytuacja jest dla 
pozostałych obrazków będących linkami.

Nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na interakcje 
z odwiedzającym stronę.

Serwis nie został wyposażony w strukturę nagłówków. Na stronie głównej 
nie odnaleziono również żadnej listy elementów grupującej np. linki w menu 
głównym.

Kontrast szarych i zielonych tekstów umieszczonych na białym tle jest 
niewystarczający.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji. Większość linków (menu główne, 
slajdy, „Dowiedz się więcej”) zostało przedstawionych jako grafika z pustymi 
tekstami alternatywnymi, co nie pozwala na przyznanie punktacji.

Obsługa z klawiatury jest możliwa, choć zapewniono jedynie widoczność 
domyślnego zaznaczenia przeglądarki.

Język główny strony nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma błędy HTML.

Rysunek 173

http://ikarnet.net
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Opisy badanych stron

P.P.H. Aura Sp. z o.o.
tvkaura.pl

Obrazek będący linkiem do autorskiej wersji kontrastowej nie ma odpowiednika 
tekstowego.

Pola formularza złożenia zamówienia (dane osobowe) nie mają poprawnie 
powiązanych etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co widać w przypadku 
zestawu linków „Pakiet rodzinny”.

Po przełączeniu strony w autorski tryb kontrastu, niektóre treści są gorzej lub 
prawie niewidoczne w porównaniu do wersji podstawowej.

Tytuł strony w większości przypadków nie zmienia się podczas nawigacji. Linki do 
powiększania treści mają treść „A”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest w niektórych przypadkach niemożliwa 
(np. menu główne), ponieważ nie widać zaznaczenia elementu otrzymującego 
fokus.

Strona nie ma skip linków i wyszukiwarki treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć niepoprawnie działającą autorską 
wersję kontrastową oraz możliwość powiększenia czcionki (wybrany rozmiar nie 
jest zapamiętywany podczas nawigacji).

Strona ma błędy HTML.

Rysunek 174
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Opisy badanych stron

P.P.H. RENE Wiesław Kolatowicz
rene.com.pl

W slajderze znajdują się treści przedstawione w formie grafiki nie mające 
odpowiednika tekstowego.

Pole formularza „Wybierz temat” nie ma poprawnie powiązanej etykiety 
tekstowej.

Pomimo wielu nagłówków na stronie głównej ich hierarchia nie została 
zachowana – brakuje nagłówka poziomu 1.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć 
w przypadku prezentacji listy kanałów telewizyjnych czy też punktów startowych.

Można natrafić na linki o mało znaczącej treści „więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, w niektórych 
przypadkach nie widać aktualnie zaznaczonego elementu.

Język główny strony został niepoprawnie zdefiniowany jako angielski. Serwis nie 
został wyposażony w skip linki i wyszukiwarkę treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć autorską wersję kontrastową 
i możliwość powiększenia czcionki.

Strona ma błędy HTML.

Rysunek 175
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Opisy badanych stron

P.P.H.U. A&K Chamerlińscy S.J.
tvk-net.pl

Niektóre obrazki mają niepoprawne teksty alternatywne „tv_home”, „net_home” 
etc. Ikonki w topie będące dekoracjami nie mają pustych treści alternatywnych, 
co powoduje ich niepotrzebne przetwarzanie przez programy czytające. Wykaz 
programów telewizyjnych został przedstawiony w formie obrazka.

Pola formularza zapytania ofertowego i kontaktowego nie posiadają etykiet 
tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana. Wykorzystanie list elementów nie 
jest optymalne, co widać np. na stronie „Praca”.

Błękitne oraz czerwone treści umieszczone na białych tłach nie spełniają 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa (nie widać 
zaznaczenia elementu otrzymującego fokus).

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 176

http://tvk-net.pl
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Opisy badanych stron

P.P.H.U. Jan Koper
tom-net.pl

Obraz logo na stronie „O nas” nie ma alternatywy tekstowej.

Pola formularza logowania do panelu klienta nie mają poprawnych etykiet 
tekstowych. W przypadku formularza zgłoszenia reklamacji problem dotyczy 
niektórych pól.

Na niektórych stronach serwisu hierarchia nagłówków nie została zachowana, 
co widać np. na stronie „Promocje”, gdzie struktura zaczyna się od nagłówka 
poziomu 3.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, np. na stronie „Realizowane 
projekty UE”.

Kontrast linków służących do wyboru długości umowy jest niewystarczający. 
Podobną sytuację można zaobserwować na stronie „Telewizja”.

Linki do Facebook’a i kanału RSS mają główną treść przedstawioną za pomocą 
opcjonalnego atrybutu.

Obsługa linków służących do przełączania długości umowy nie jest możliwa za 
pomocą klawiatury.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Kod HTML ma liczne błędy.

Rysunek 177
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Opisy badanych stron

P.P.H.U. LUKSus Grzegorz Włoch
luksus.net.pl

Logo w sekcji „Zaufali nam” mają niepoprawne treści alternatywne „x2”, „x3”, „x4” 
etc. Linki graficzne w sekcji „Współpraca” nie posiadają tekstów alternatywnych. 
Podobną sytuację można zaobserwować dla obrazków na stronie „Aktualności”.

Pola formularza logowania do BOK nie posiadają etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, na stronie głównej struktura 
rozpoczyna się od nagłówka poziomu 3.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane w sekcjach „Zaufali nam” 
i „Współpraca”.

W serwisie można natrafić na linki o tej samej niejednoznacznej treści „Pobierz”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Idea powtarzania menu głównego jako skip linki nie jest prawidłowa.

Serwis nie został wyposażony w wyszukiwarkę treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć możliwość dostosowania 
wersji kolorystycznej (łącznie z trybami wysokiego kontrastu) oraz możliwość 
wyboru wielkości czcionki. Szkoda, że w tym drugim przypadku nie działa to dla 
wszystkich treści (np. dla sekcji „Super szybki internet światłowodowy”).

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 178

http://luksus.net.pl
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Opisy badanych stron

P.P.U.H. Duna Piotr Dunaj
duna.pl

Baner wykonany w technologii Flash nie ma odpowiednika tekstowego. Obrazki, 
które przedstawiają teksty nie mają treści alternatywnych. Niektóre obrazy mają 
niepoprawne treści alternatywne: „Image”. Fakty te nie pozwalają na przyznanie 
punktacji w kategorii Odpowiedniki tekstowe.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, zaczyna się od 
poziomu 2 i została ograniczona jedynie do części z treścią redakcyjną.

Nie odnaleziono żadnej listy elementów, np. grupującej linki w menu 
kolumnowym.

Białe teksty umieszczone na błękitnych tłach nie spełniają minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu.

W serwisie można natrafić na linki o mało znaczących treściach „czytaj całość”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć zaznaczenie aktualnie 
widocznego elementu zostało ograniczone jedynie do domyślnego zaznaczenia 
przeglądarki.

Język główny strony nie został określony.

Serwis nie posiada również skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych 
dodatkowych ułatwień.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 179

http://duna.pl
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Opisy badanych stron

P.W.U. INET Sp. z o.o.
inet-siec.pl

Obrazki będące linkami w sekcji oferta nie mają tekstów alternatywnych.

Pola formularza do sprawdzenia dostępności usług nie mają etykiet tekstowych. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku formularza kontaktowego.

Hierarchia nagłówków nie zawsze jest poprawnie zachowana, co można 
zaobserwować na stronie „Telewizja”.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co widać 
w sekcji aktualności, gdzie prezentowane są dwie aktualności osadzone 
w jednoelementowej liście.

Kontrast jasnoszarych tekstów w stosunku do tła jest niewystarczający. Tytuł 
strony nie zmienia się podczas nawigacji.

Puste linki przedstawione w formie obrazków oraz linki o treściach „zobacz” nie 
pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa dla rozwijanych pozycji 
w menu głównym. Po przejściu na daną stronę z głównych pozycji ilość linków 
wyświetlanych nie odpowiada ilości linków w rozwijanych pozycjach.

Język główny serwisu został niepoprawnie zdefiniowany jako angielski.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Rysunek 180
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Opisy badanych stron

Kod HTML ma błędy.

Peoplefone Polska S.A.
plfon.pl

Obrazki w slajderze będące linkami mają niepoprawne treści alternatywne 
„Zobacz więcej”. Niektóre ikony pełniące funkcje dekoracyjne (np. w sekcji „Jak 
kupić”, „Jak zainstalować”, „Jak dzwonić”) mają niepotrzebnie uzupełnione treści 
alternatywne.

Na stronie głównej brakuje nagłówka poziomu 1. Podobna sytuacja występuje na 
wielu innych stronach serwisu.

Wykorzystanie list elementów nie zawsze jest prawidłowe, co widać na 
przykładzie logo partnerów na stronie „O nas”.

Można natrafić na elementy nawigacyjne i treści niespełniające minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu (np. w topie strony na niebieskim tle).

W serwisie można natrafić na linki o mało znaczących treściach, np. „Sprawdź”, 
„Zobacz więcej”.

Obsługa slajdera przy pomocy klawiatury nie jest możliwa, zastosowano 
domyślną widoczność fokusa przeglądarki, co w niektórych przypadkach, np. 
przy wypełnianiu formularzy jest niewystarczające.

Strona nie została wyposażona w żadne dodatkowe ułatwienia (np. możliwość 
powiększenia czcionki, czy też możliwość przełączenia w autorską stronę 
kontrastową).

Rysunek 181
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Opisy badanych stron

Ma nieliczne błędy HTML.

Petrus Polska Sp. z o.o.
petrus.pl

Treści umieszczone w animacji nie mają odpowiedników tekstowych. Można 
natrafić na strony np. „Plany taryfowe”, gdzie zawartość jest prezentowana jako 
obrazek bez treści alternatywnej.

Pola formularza zamówienia usługi nie mają poprawnie powiązanych z nimi 
etykiet tekstowych.

Wykorzystanie list elementów nie zawsze jest optymalne, co widać w przypadku 
linków do zmiany wielkości czcionki i zmiany kontrastu.

Pomimo możliwości przełączenia serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu 
można natrafić na elementy i treści niespełniające minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu, np. w animacji czy też link do przejścia do regionu Toruń.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji.

Linki do przewijania slajdera na wielu podstronach mają treść „Prev”, „Next”. 
Można natrafić na linki w postaci obrazka nie posiadające odpowiedników 
tekstowych, jak na stronie „Internet”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, nie widać 
elementów otrzymujących zaznaczenie.

Strona nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających się 
sekcji strony. Nie posiada również wyszukiwarki treści.

Rysunek 182
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Opisy badanych stron

Posiada nieliczne błędy HTML.

Piekary.Net s.c. Sebastian Haider, Grzegorz Czempik
piekary.net

Linki obrazkowe do powiększania „Referencji” nie mają odpowiedników 
tekstowych. Dodatkowo referencje zostały przedstawione jedynie w formie 
skanów. Linki w postaci grafik na stronie „Nasza oferta” nie mają odpowiedników 
tekstowych.

Pola formularza logowania do poczty i formularza kontaktowego nie mają etykiet 
tekstowych.

Na stornie głównej można odnaleźć wiele nagłówków poziomu 1. Podobna 
sytuacja ma miejsce na innych stronach serwisu.

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne w przypadku sekcji 
prezentującej ofertę w postaci grupy linków, a na stronie „Regulamy” struktura 
listy elementów jest niepoprawna.

Zielone oraz błękitne treści umieszczone na białym tle nie spełniają wymogów 
kontrastu.

Sens linków nie zawsze jest prawidłowy dla obrazków będących linkami na 
podstronach serwisu. Na stronie głównej główne pozycje oferty mają powtórzone 
treści linków, co powoduje podwójne przetwarzanie treści, tzw. efekt jąkania. 
Można natrafić również na linki o małoznaczącej treści, np. „PDF”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak zastosowano jedynie 
domyślne wyróżnienie elementu dla danej wyszukiwarki.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma niewielkie uchybienia pod kątem kodu HTML.

Rysunek 183
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Opisy badanych stron

Piotr Galas
galas.net.pl

Wiele treści np. informacja o szybkości łączy za określoną kwotę zostały 
przedstawione w formie obrazków zamieszczonych jako tło. Obrazki będące 
linkami, np. do strony głównej serwisu nie mają treści alternatywnej. Wzór umowy 
oraz Regulamin został przedstawiony jako skan dokumentu bez odpowiednika 
tekstowego. Nie pozwala to na przyznanie punktacji w tej kategorii.

Nie odnaleziono również żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z odwiedzającym stronę.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana. Pierwszymi nagłówkami podczas 
nawigacji są informacje o cenie Internetu. Niektóre strony, np. „Cennik” nie mają 
żadnego nagłówka.

Listy elementów nie zostały wykorzystane optymalnie, co można zauważyć 
w sekcji „Zasięg naszego łącza bezprzewodowego” czy też sekcji prezentującej 
dane prędkości łącza.

Kontrast białych treści na błękitnych tłach i odwrotnie jest niewystarczający. 

Można natrafić na puste linki przedstawione w formie grafik lub link o niejasnej 
treści „Czytaj więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu niewidocznego 
zaznaczenia aktywnego elementu. Zapewniono jeden skip link, ale jego treść jest 
po angielsku.

Serwis nie posiada wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Kod HTML nie jest wolny od błędów.

Rysunek 184
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Opisy badanych stron

Plast-Com Monika Skucha
plastcom.pl

Link w postaci obrazka, a służący do otwarcia cennika telefonii nie ma treści 
alternatywnej.

Pola formularza kontaktowego i zapytania ofertowego nie mają etykiet 
tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej jest dosyć uboga, a ich hierarchia nie 
została zachowana. O wiele lepiej wygląda to na pozostałych stronach serwisu, 
lecz i tu można odnaleźć błędy w hierarchii.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. dla grupy linków 
służących do przełączania kolejnych slajdów.

W serwisie natrafiono na linki o nie do końca zrozumiałej treści, jak np. „czytaj 
więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury dla większości elementów jest 
niemożliwa z powodu niewidocznego elementu otrzymującego fokus.

Skip linki pozwalające na pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji 
nie zostały zapewnione.

Nie odnajdziemy w serwisie żadnych dodatkowych ułatwień, np. możliwość 
powiększenia czcionki czy też wersja kontrastowa.

Serwis jako jeden z nielicznych nie ma błędów HTML.

Rysunek 185
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Opisy badanych stron

Polmex-Serwis s.c. Monika Furtak, Artur Furtak
pxs.pl

Zasięg działania operatora został przedstawiony jedynie w formie graficznej 
mapy. Jedynymi obrazkami znalezionymi w serwisie są obrazki będące linkami 
na stronie „Oferta”, jednak nie mają one odpowiedników tekstowych.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają poprawnie powiązanych z nimi 
etykiet tekstowych.

Mimo obecności nagłówków, ich hierarchia zarówno na stronie głównej jak 
i pozostałych stronach nie została zachowana.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć dla 
grupy linkow „Dowiedz się więcej”, „Pobierz pdf” w sekcji „Promocje”.

Kontrast błękitnych treści umieszczonych na białym tle lub odwrotnie jest 
niewystarczający.

Linki o mało znaczących treściach „Dowiedz się więcej”, „Sprawdź” nie pozwalają 
na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze dobrze jest 
widoczne domyślne zaznaczenie przeglądarki.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Posiada niewielkie uchybienia pod kątem kodu HTML.

Rysunek 186
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Opisy badanych stron

Poltel Sp. z o.o. Sp. k.
e-poltel.pl

Formularz kontaktowy został wyposażony w mechanizm zabezpieczający 
wykorzystujący CAPTCHA, która nie ma odpowiednika dla osób korzystających 
z programów czytających. Schemat sieci IP został zapewniony jedynie w formie 
obrazka.

Pola formularza pozostawienia numeru telefonu, wyceny, zgłoszenia błędu 
i wyszukiwarki nie mają poprawnie powiązanych z nimi etykiet tekstowych.

Serwis został wyposażony w strukturę nagłówków, jednak ich hierarchia nie 
została zachowana.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane w treści, co można 
zauważyć np. w sekcji „Centrale VoIP IP PBX”.

Kontrast pozycji umieszczonych w menu w topie strony jest niewystarczający.

Tytuł stron nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie. Sens linków jest 
prawidłowy, jednak mało znacząca treść linku „Szczegóły” nie pozwala na 
przyznanie pełni punktacji.

W serwisie większość treści została umieszczona w rozwijających się 
expanderach, które są całkowicie pomijane podczas obsługi za pomocą 
klawiatury, co nie pozwala na przyznanie żadnego punktu. Dodatkowo całkowicie 
niewidoczne jest zaznaczenie elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie ma skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających się sekcji 
podczas nawigacji za pomocą klawiatury. Nie ma również żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma niewielkie uchybienia w kodzie HTML.

Rysunek 187
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Opisy badanych stron

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady 
w Poznaniu
wtvk.pl

Główne nagłówki stron podczas nawigacji zostały przedstawione w formie tekstu 
umieszczonego na obrazku w tle. Próbowano zapewnić nagłówki za pomocą 
ukrytego tekstu, ale niepoprawne użycie właściwości stylów CSS ukrywa również 
te treści przed programami czytającymi.

Niektóre pola formularza kontaktowego nie mają poprawnie powiązanych etykiet 
tekstowych. Na stronie z wyborem pakietów telewizyjnych można natrafić na 
etykiety o pustych treściach.

Mimo zapewnienia autorskiej wersji wysokiego kontrastu można natrafić na 
elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu (np. linki 
stronicowania).

Tytuł strony podczas nawigacji po serwisie w większości przypadków pozostaje 
niezmienny.

W menu umieszczonym w topie strony można natrafić na linki o pustych 
treściach. Również linki o tych samych treściach „Sprawdź ofertę” a kierujące do 
różnych zasobów nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens 
linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających 
się sekcji strony podczas nawigacji za pomocą klawiatury. Nie został również 
wyposażony w wyszukiwarkę treści.

Wśród dodatkowych ułatwień można odnaleźć możliwość przełączenia go 
w autorski tryb wysokiego kontrastu, jednak umiejscowienie linku w stopce 
znacząco utrudni odnalezienie go przez osoby wykorzystujące takie rozwiązania.
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PPHU Macrosat Krzysztof Kacprowicz
macrosat.pl

Treści zawarte w slajderze zostały przedstawione jedynie w formie 
grafiki, dodatkowo umieszczonej jako tło. Obraz prezentujący informację 
o dofinansowaniu ze środków UE nie ma alternatywy tekstowej.

Formularz kontaktowy został zabezpieczony za pomocą graficznego mechanizmu 
CAPTCHA, co uniemożliwia wysłanie go przez osoby korzystające z programów 
czytających. Wykaz kanałów telewizyjnych został przedstawiony w formie 
obrazka. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku ogłoszeń.

Nie wszystkie pola formularza kontaktowego mają poprawnie powiązane etykiety 
tekstowe. Hierarchia nagłówków nie zawsze jest poprawnie zachowana, co widać 
na stronie np. „Pakiet komfort”.

Listy elementów nie zostały poprawnie wykorzystane w przypadku linków 
w topie strony lub w przypadku prezentowania aktualności. Linki do portali 
społecznościowych również nie zostały przedstawione w formie listy elementów.

Po przełączeniu serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu nadal można 
natrafić na elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu (np. linki z białymi tekstami na czerwonych tłach).

Duża ilość linków „pobierz”, „czytaj więcej” na stronie „Aktualności” nie pozwala 
na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie zawsze jest możliwa, co widać 
w przypadku pseudo linków służących do zmiany wielkości czcionki. Język 
główny dokumentu nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada skip linków i wyszukiwarki treści. Wśród dodatkowych 
ułatwień znajduje się autorska wersja wysokiego kontrastu i możliwość 
przełączania wielkości czcionki, jednak w tym drugim przypadku nie działa 
prawidłowo, co można zobaczyć, np. na stronie „Osoby niepełnosprawne”.
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ProfiGroup Łukasz Grzelak
profitel.pl

Ikonki umieszczone w topie strony są niepotrzebnie przetwarzane przez 
technologie asystujące. Treści w slajderze zostały przedstawione w formie 
obrazków umieszczonych w tle, które nie posiadają alternatywy tekstowej.

Pola formularza logowania nie mają zapewnionych poprawnych etykiet 
tekstowych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej i na podstronach serwisu nie została 
zachowana.

Na stronie głównej nie odnaleziono żadnej listy elementów, wykorzystanej np. do 
przedstawienia grup linków (menu główne, stopka etc.).

Kontrast treści o kolorze szarym w topie strony oraz w stopce jest 
niewystarczający. Tytuł strony po wybraniu z menu głównego pozycji związanych 
z ofertą pozostaje niezmienny.

Można natrafić na linki o małoznaczących treściach „Szczegóły”, „linkiem”, co 
obniża punktację.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak zastosowane 
domyślne wyróżnienie przeglądarek nie zawsze jest poprawnie widoczne, np. 
w przypadku linków w kolumnie obok slajdera.

Serwis nie posiada skip linków, co jest dużym utrudnieniem, gdyż pierwszym 
elementem na stronie jest wtyczka z portalu Facebook, co oznacza, że 
w przypadku używania klawiatury za każdym razem należy przez nią przejść.

Nie odnaleziono również wyszukiwarki treści, ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Odnaleziono liczne błędy w kodzie HTML.
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Progress Plus s.c. Damian Adamski, Marcin Zapora
progressplus.pl

Żaden z obrazków odnalezionych w serwisie nie miał poprawnych treści 
alternatywnych, np. na stronie „Partnerzy”.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają poprawnych etykiet tekstowych, tak 
więc osoba korzystająca z programu czytającego nie wie, co ma wpisać w dane 
pole.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana (wiele 
nagłówków poziomu 1).

Wykorzystanie list elementów nie jest optymalne, co widać w przypadku treści 
punktów startowych „Infolinie firmowe 80x 70x”, „Systemy CallCenter i nanoCRM”, 
„Oprogramowanie dedykowane”.

W serwisie można natrafić na linki o małoznaczącej treści „Czytaj więcej”. 
Dodatkowo nagłówki będące linkami do punktów startowych mają powtórzone 
treści w zbędnych atrybutach, co powoduje podwójne ich przetwarzanie przez 
programy czytające, tzw. „efekt jąkania”.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści, ani żadne 
dodatkowe ułatwienia.

Kod HTML posiada błędy.
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Pro-Internet Sp. z o.o.
kosakowo.net

Niektóre obrazki mają niepoprawne treści alternatywne typu „log2”, „log3”, 
„zrzut1”, „zrzut2”, a niektóre pozostałe są tworzone w większości przypadków na 
podstawie nazw plików. Na stronie „Pakiety” pozycje zostały zaprezentowane 
w formie grafiki z tekstami alternatywnymi typu „pak1”, „pak2” etc. Wszystko to 
nie pozwala na przyznanie punktacji.

Pola formularzy kontaktowych do BOK, działu technicznego i działu handlowego 
nie posiadają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków została ograniczona jedynie do nagłówka poziomu 
1. Jednak z powodu ilości informacji zamieszczonej na stronie głównej użycie 
jednego nagłówka jest poważnym błędem niepozwalającym na przyznanie 
punktacji.

Wykorzystanie list elementów ogranicza się jedynie do menu zamieszczonego 
w kolumnie.

Kontrast czerwonych tekstów umieszczonych na białych i szarych tłach jest 
niewystarczający.

Linki o nieprawidłowych treściach, np.  „TUTAJ”, „Czytaj dalej…” obniżają również 
punktację w kategorii „Sens linktów”.

Poważnym błędem jest brak możliwości dotarcia do menu ofertowego podczas 
poruszania się za pomocą klawiatury z powodu zastosowania niesemantycznych 
znaczników HTML.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma nieliczne błędy w kodzie HTML.
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Protekst Komputer Sprzedaż-Usługi-Serwis Mariusz 
Ławrynowicz
wschowa.net.pl

Obrazki dekoracyjne punktów startowych mają niepotrzebne treści alternatywne. 
Również po rozwinięciu pozycji menu głównego można natrafić na obrazki 
dekoracyjne z niepoprawnymi treściami alternatywnymi typu „tlo menu”.

Pola formularzy typu checkbox nie posiadają poprawnych etykiet tekstowych, co 
doskonale widać na przykładzie formularza „Zadaj pytanie o pakiet TV”.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, po nagłówku 
poziomu 1 pojawiają się nagłówki poziomu 4.

Niektóre listy elementów mają niepoprawną strukturę, co nie pozwala na 
osiągnięcie ich podczas nawigacji przy włączonym programie czytającym, co 
widać na stronie „Internet w Twoim zasięgu”.

Pomimo przełączenia serwisu w tryb inwersji kolorów nadal można natrafić 
na elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu, 
np. elementy nawigacyjne slajdera.

Linki do przewijania slajdów nie posiadają treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury praktycznie nie jest możliwa, gdyż nie 
widać zaznaczenia elementu aktywnego.

Serwis nie posiada skip linków i wyszukiwarki treści. Wśród dodatkowych 
ułatwień odnajdziemy np. możliwość inwersji kolorów lub powiększenia 
czcionki, jednak linki włączające te funkcjonalności nie zostały przetłumaczone 
na język polski. Dodatkowo obecność drugiego niedziałającego pluginu może 
powodować dezorientację.

Kod HTML ma nieliczne błędy.
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Proxnet Grzegorz Miaz, Paweł Tarnowski, Tomasz 
Tarnowski, Krzysztof Wróbel sp.j.
proxnet.pl

Większość obrazków będących linkami na stronie głównej serwisu ma puste 
treści alternatywne.

Pola formularza logowania do eBOK nie posiadają etykiet tekstowych. Podobna 
sytuacja zachodzi dla formularza wyszukiwania.

Struktura nagłówków na stronie głównej jest uboga i ogranicza się  jedynie 
do nagłówków „Korzyści dla Ciebie” i „Aktualności”. Na podstronach sytuacja 
wygląda lepiej, jednak ich hierarchia nie została zachowana.

Większość elementów nawigacyjnych nie spełnia minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu, co nie pozwala na przyznanie punktacji w tej kategorii.

W serwisie można natrafić na linki o pustej treści przedstawione w formie 
elementów graficznych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak zaznaczenie aktualnego 
elementu zostało ograniczone jedynie do domyślnego zaznaczenia przeglądarki. 
W przypadku pozycji rozwijanych w menu głównym zaznaczenie ogranicza się 
jedynie do zmiany koloru tła.

Serwis nie posiada skip linków pozwalających na pominięcie powtarzających się 
sekcji podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Nie został również wyposażony w żadne dodatkowe ułatwienia.

Posiada jeden błąd HTML.
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Przedsiębiorstwo AJC s.c. Adam Ozga, Jarosław 
Kubala
ajc.com.pl

Obrazki w slajderze będące dekoracjami są niepotrzebnie przetwarzane przez 
technologie asystujące. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku obrazków 
będących częściami linków do punktów startowych.

Zarówno pola formularza kontaktowego jak i logowania „Panel faktur” nie 
posiadają etykiet tekstowych.

Na stronie głównej struktura nagłówków została ograniczona jedynie do 
animowanego slajdera (każdy slajd został opatrzony nagłówkiem poziomu 1), 
a na podstronach hierarchia nie zawsze jest zachowana, co widać na stronie 
„Internet światłowodowy”.

Listy elementów nie zawsze są wykorzystane optymalnie, co można zauważyć 
w przypadku prezentacji list programów telewizyjnych.

Tytuł strony nie zawsze jest prawidłowy: dla strony głównej jest to adres serwisu. 
Podobna sytuacja zachodzi w przypadku strony „Kontakt”.

Można natrafić na przyciski o nieprawidłowych treściach „Prev”, „Next”. Dla 
niektórych linków przedstawionych w formie obrazu i tekstu są niepotrzebnie 
przetwarzane dwa razy te same lub bardzo podobne treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak w przypadku menu 
głównego praktycznie niewidoczne są treści linków (po otrzymaniu zaznaczenia).

Język główny dokumentu nie został określony. Strona nie posiada wyszukiwarki 
treści oraz skip linków. Wydawać by się mogło, że autorzy udostępnili autorską 
wersję kontrastową, jednak po aktywowaniu linku strona się nie ładuje się.

Typ dokumentu HTML nie został zadeklarowany, więc jakiekolwiek badanie 
poprawności kodu HTML jest niemiarodajne.
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Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne 
ELPOS Sp. z o.o.
elpos.net

Obrazki w sekcji „Aktualności” mają niepotrzebne teksty alternatywne, gdyż są 
uzupełnieniem linków tekstowych.

Pola formularza logowania do „Strefy klienta” nie posiadają etykiet tekstowych. 
Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, po nagłówku 
poziomu 1 występują bezpośrednio nagłówki poziomu 3.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. w przypadku pseudo 
linków do przewijania slajdów lub linków w stopce.

Po przełączeniu serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu nadal można 
natrafić na elementy niespełniające wymogów kontrastu, np. pseudo linki/
przyciski do przewijania slajdów. Warto również odnotować bardzo niekorzystne 
przechodzenie pomiędzy stronami spowodowane efektem olśnienia podczas 
ładowania strony.

W przypadku kategorii „Sens linków” zastrzeżenia może budzić wielokrotne 
przetwarzanie treści linków w sekcji „Aktualności” oraz główne treści linków do 
przełączania wielkości czcionki typu: „A”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak czasami praktycznie 
nie widać zaznaczenia elementu otrzymującego fokus, np. w sekcji „Najlepsza 
oferta na telewizję, internet i telefon w Białymstoku”.

Serwis nie posiada skip linków i wyszukiwarki treści. Wśród dodatkowych 
ułatwień odnajdziemy autorską wersję wysokiego kontrastu i możliwość 
powiększania czcionki.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 196

http://elpos.net


256

Opisy badanych stron

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-
Informatyczne Gigabit Aleksandra Sydor
gigabit.info.pl

Mapa zasięgu działania operatora została zapewniona jedynie w formie 
mapy graficznej. Animowane obrazki w slajderze mają niepotrzebne teksty 
alternatywne, a są dekoracjami, o czym nawet świadczą teksty o treści 
„Przewijarka”. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku ikon punktów startowych. 
Na stronie „Internet” można odnaleźć obrazy będące linkami bez treści 
alternatywnej.

Pola formularza kontaktowego, zamówienia i wyszukiwarki nie mają poprawnie 
powiązanych etykiet tekstowych.

Mimo zapewnienia dobrej struktury nagłówków na stronie głównej ich hierarchia 
nie została zachowana.

Użycie list elementów nie jest optymalne, co widać na przykładzie sekcji „Nasi 
klienci”, czy też w treści strony „Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych”.

Treści umieszczone na jasnozielonych tłach nie spełniają minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie. Można natrafić na linki 
o niejednoznacznych treściach „Czytaj więcej” lub o pustych treściach, jak np. 
w przypadku linków do portali społecznościowych.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa – nie widać 
zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Język dokumentu został niepoprawnie zdefiniowany jako angielski. Nie posiada 
on skip linków.

Wśród dodatkowych ułatwień jest możliwość przełączenia koloru tła i szerokości 
strony. Wyszukiwarka treści nie działa. Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe 
Urządzeń Elektronicznych TELPOL Jerzy Krempa
telpol.net.pl

Niektóre obrazki będące linkami (np. linki graficzne „Więcej”) mają puste treści 
alternatywne. Ta sama sytuacja dotyczy reklam pojawiających się w  serwisie, jak 
i logo partnerów na stronie „Firma”.

Pola formularza kontaktowego, wyszukiwarki i sprawdzenia dostępności usług 
nie posiadają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej została ograniczona do jedynie jednego 
nagłówka poziomu 1 o błędnej treści obejmującego linki do „Aktualności” 
i kanału RSS. Na podstronach serwisu struktura jest bardziej rozbudowana, 
jednak hierarchia nie została zachowana.

Listy elementów nie zostały wykorzystane optymalnie w przypadku treści stron, 
co można zauważyć na stronie „Dla biznesu”.

Mimo zapewnienia kilku wersji o wysokim kontraście, to po ich przełączeniu 
można natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu, np. na stronie 
„NOWY KANAŁ 2X2 HD”.

Tytuł strony nie zawsze poprawnie zmienia się podczas nawigacji po serwisie. 
Niektóre linki graficzne mają puste treści, co zostało już wspomniane.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, wiele 
elementów graficznych aktywnych pozostaje niewidoczna po otrzymaniu fokusa. 
Język dokumentu nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada skip linków. Wśród dodatkowych ułatwień są wersje 
kontrastowe i możliwość przełączania wielkości czcionki. Po wybraniu niektórych 
wersji kontrastowej dostęp do treści jest niemożliwy (np. czarny kolor czcionki na 
czarnym tle). Kod HTML ma błędy.

Rysunek 198

http://telpol.net.pl


258

Opisy badanych stron

Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j. Zofia Fórmanek-
Okrój, Wiesław Okrój
promax.media.pl

Treści alternatywne obrazków umieszczonych w slajderze są generowane na 
podstawie nazw plików, a zatem posiadają zupełnie zbędne treści typu wielkość 
obrazka w pikselach. Obrazki umieszczone w stopce strony, a będące linkami do 
informacji o dofinansowaniu nie posiadają alternatyw tekstowych.

Pola formularza sprawdzenia dostępności usług, wyszukiwarki i kontaktowego 
nie posiadają etykiet tekstowych.

Na stronie głównej serwisu nie zapewniono żadnej struktury nagłówków 
ułatwiającej nawigację osobom korzystającym z programów czytających.

Listy elementów nie zostały poprawnie wykorzystane w przypadku menu 
ofertowego umieszczonego w kolumnie. Na niektórych podstronach struktura list 
jest zaburzona, np. na stronie „Promocje”.

Błękitne treści umieszczone na szarych tłach nie spełniają wymagań kontrastu. 

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie.

Sens linków przedstawionych w formie graficznej jest nieprawidłowy. Na stronie 
„Aktualności” można natrafić na wiele linków o mało mówiącej treści „Więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, gdyż nie 
widać zaznaczenia elementu aktywnego.

Strona nie posiada skip linków ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Wartym podkreślenia jest fakt, że PROMAX, podobnie, jak Netia i Sferia 
udostępnia usługę tłumacza języka migowego online dla swoich Klientów 
z poziomu strony internetowej. To oznacza, że Głusi Klienci mogą uzyskać pomoc 
i informacje bez konieczności wizyty w salonie Spółki.
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Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
telgam.pl

Linki do oferty przedstawione w formie obrazu ikon nie mają treści alternatywnej. 
Obrazek informujący o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz 
o spółce notowanej na NewConnect nie ma alternatywy tekstowej.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie jest prawidłowa, można również 
natrafić na nagłówki o pustej treści.

Linki umieszczone w stopce strony nie zostały przedstawione w postaci list 
elementów. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku linków do dodatkowych 
udogodnień.

Mimo zapewnienia autorskiej wersji wysokiego kontrastu nadal można natrafić 
na elementy nawigacyjne praktycznie niewidoczne (linki służące do powiększania 
czcionki).

Natrafiono również na linki o tej samej treści „Sprawdź teraz” prowadzące do 
różnych zasobów. Linki służące do powiększenia czcionki mają nieprawidłowe 
treści „+A”, „A” i „-A”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak nie zawsze 
widać zaznaczenie elementu otrzymującego fokus (np. wspomniane linki do 
powiększania czcionki).

Strona nie posiada skip linków, co w tym konkretnym przypadku jest bardzo 
uciążliwe podczas nawigacji za pomocą klawiatury, gdyż po przeładowaniu 
strony trzeba przechodzić przez całą wtyczkę portalu Facebook.

Nie została również udostępniona wyszukiwarka treści. Wśród dodatkowych 
ułatwień można odnaleźć autorską wersję kontrastową oraz możliwość zmiany 
rozmiaru czcionki, jednak to ostatnie udogodnienie nie działa dla wszystkich 
treści. Kod HTML posiada błędy.
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Opisy badanych stron

P.H.U BitNet s.c
bitnetsc.pl

Obrazek będący linkiem do „Kamerki internetowej” nie ma alternatywy w postaci 
tekstu. Sygnety logo informujących o dofinansowaniu nie mają pustych treści 
alternatywnych. Podobna sytuacja zachodzi dla obrazków umieszczonych 
w treści, np. na stronie „BUDUJESZ DOM ?”.

Pola formularza logowania do EBOK nie posiadają etykiet tekstowych. Pole 
wyboru wersji kontrastowej również nie posiada etykiety tekstowej.

Na stronie głównej nie odnaleziono żadnego nagłówka usprawniającego 
nawigacje w serwisie przez osoby korzystające z programów czytających.

Wykorzystanie list elementów nie jest w pełni poprawne, co można 
zaobserwować np. na stronie „Dokumenty do pobrania”.

Po przełączeniu serwisu w autorski tryb kontrastowy nadal można natrafić na 
teksty niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu (np. zielone 
i ciemnoniebieskie teksty).

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia.

Język główny serwisu nie został zdefiniowany. Nie został on wyposażony w skip 
linki i wyszukiwarkę treści.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy możliwość zmiany rozmiaru czcionki 
i autorską wersję wysokiego kontrastu.

Strona posiada liczne błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
psm.pulawy.pl

Strona archaiczna – layout został zbudowany w oparciu o tabele. Nagłówek 
strony i miniaturki przedstawiające elementy galerii nie mają odpowiedników 
tekstowych.

Na stronie nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z odwiedzającym.

Na każdej ze stron poddanych weryfikacji natrafiono jedynie na jeden 
nagłówek poziomu 1. Nie użyto list elementów w celu zgrupowania linków, np. 
umieszczonych w kolumnie.

Kontrast większości elementów nawigacyjnych jest nieprawidłowy.

Na stronie „Aktualności” można natrafić na linki o mało znaczących treściach 
„Więcej…”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć zastosowanie 
domyślnego wyróżnienia przeglądarek nie zawsze jest wystarczające, np. 
w przypadku banerów graficznych umieszczonych w kolumnie.

Język główny dokumentu nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Jakiekolwiek badanie poprawności kodu HTML będzie niemiarodajne, z powodu 
braku deklaracji typu dokumentu HTML.
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Opisy badanych stron

Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski
www.telfree.eu

Layout strony został oparty o tabele.

Obrazek ikony kłódki nie posiada pustego tekstu alternatywnego i jest 
niepotrzebnie przetwarzany przez programy czytające.

Pola formularza kontaktowego i pomocy nie posiadają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków jest zapewniona bez żadnego głębszego sensu, a ma 
prawdopodobnie wpływać na SEO witryny. Ich treść również nie jest zrozumiała.

Nie użyto list elementów zarówno w celu grupowania linków w menu głównym 
czy też na stronach tekstowych (np. „Najważniejsze informacje”).

Kontrast pozycji menu jest niewystarczający. Tytuł strony nie zmienia się podczas 
nawigacji w serwisie.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć domyślne zaznaczenie 
przeglądarek nie zawsze jest dobrze widoczne.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści ani żadne 
dodatkowe ułatwienia.

Kod HTML ma liczne błędy.
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Opisy badanych stron

Regionalna Telewizja Kablowa sp.j. L. Iwański 
i Wspólnicy
rtk.pl

Jedynie logo prezentujące kanały telewizyjne przedstawione w formie obrazków 
mają poprawne treści alternatywne, wszystkie pozostałe obrazki w serwisie, 
również te będące linkami nie posiadają alternatywnych treści.

Struktura nagłówków jest zbyt uboga, nie została również zachowana ich 
poprawna hierarchia. W stopce strony znajduje się nagłówek poziomu 1. Na 
innych stronach np. „Internet” główny nagłówek z treścią ma poziom 3.

Kontrast białych tekstów umieszczonych na kolorowych tłach związanych 
z identyfikacją wizualną operatora jest niewystarczający.

Tytuł strony pozostaje niezmienny podczas nawigacji.

Sens linków w większości przypadków jest prawidłowy, jednak można natrafić 
na linki o tej samej i małoznaczącej treści (np. „Szczegóły”) kierujące do różnych 
zasobów.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa w topie strony, gdzie 
całkowicie nie widać zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Język główny dokumentu nie został zdefiniowany.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień. Ma natomiast błędy HTML.
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Opisy badanych stron

Rudna-Net Mariola Piątkowska
rudna-net.pl

Obrazki w slajderze mają puste treści alternatywne, zarówno te będące 
linkami jak i przedstawiające dodatkowe treści. Obrazek prezentujący numery 
telefonów nie ma alternatywy w postaci tekstu, a więc jest niedostępny dla 
osób korzystających z programów czytających. Podobną przypadłość mają logo 
kanałów telewizyjnych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana. Podobną 
sytuację można zaobserwować na innych stronach serwisu, np. „Internet”.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć 
w przypadku otwarcia panelu z opcjami dostępności. Na innych stronach 
(np. „Internet”) można natrafić na listy z pustymi elementami, które mogą 
wprowadzać w dezorientację podczas nawigacji przy włączonym programie 
czytającym.

Mimo wyboru tła spełniającego wymogi dostępności odnośnie kontrastu 
nadal można natrafić na pomarańczowe treści w elementach graficznych 
niespełniające wymogów kontrastu.

Na stronie „Avios TV + Internet” można natrafić na link o nic nie znaczącej treści 
„tutaj”. Linki do zmiany wielkości czcionki mają treści „-A”, „+A”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze dobrze 
widać zaznaczenie elementu otrzymującego fokus.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy możliwość zmiany kolorystyki 
serwisu oraz zmiany wielkości czcionki. Zastrzeżeniem tu jest, że wybrany rozmiar 
nie jest zapamiętywany podczas nawigacji.

Serwis ma błędy HTML.
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Opisy badanych stron

RWD Prospect Sp. z o.o.
prospect.pl

Obrazek logo linkujący do strony głównej ma niepoprawny tekst alternatywny 
–„logo”. Obrazki będące linkami do portali społecznościowych, sklepu i kontaktu 
mają puste teksty alternatywne. Formularz kontaktowy został zabezpieczony 
przez CAPTCHĘ graficzną. Niby zapewniono możliwość odsłuchania, jednak nie 
działa ona prawidłowo.

Pola formularza wyszukiwania i logowania do IBOK nie posiadają etykiet 
tekstowych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej serwisu nie została zachowana, 
brakuje nagłówka poziomu 1. Na wielu pozostałych stronach serwisu jedynym 
nagłówkiem jest nagłówek poziomu 1.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć na 
przykładzie linków do portali społecznościowych i sklepu.

Można natrafić na elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu, np. po otwarciu panelu „Szybki kontakt” lub linki stronicowania na 
stronie „Aktualności”.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie. Linki do przełączania 
wielkości czcionki mają treść „a”, „A”, można również natrafić na wiele linków 
o mało znaczącej treści „więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, gdyż nie 
widać zaznaczenia na pozycjach menu głównego.

Język główny strony nie został zdefiniowany. Nie zapewniono również skip linków 
pozwalających na pominięcie powtarzających się sekcji podczas nawigacji 
za pomocą klawiatury. Wśród dodatkowych ułatwień zapewniono jedynie 
możliwość jednostopniowego powiększenia czcionki. Kod HTML ma błędy.
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Opisy badanych stron

Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. 
rybnet.pl

Obraz logo służący do powrotu na stronę główną serwisu nie ma treści 
alternatywnej. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku obrazków w slajderze, 
które dodatkowo są linkami. Logo operatora umieszczone pod sekcją 
„Aktualności”, a pełniące funkcję dekoracyjną są niepotrzebnie przetwarzane 
przez programy czytające.

Pola formularza zamówienia i logowania do E-BOK nie mają etykiet tekstowych.

Na stronie głównej serwisu oraz na podstronach nie odnaleziono żadnego 
nagłówka.

Listy elementów nie zawsze są prawidłowo wykorzystane w szczególności 
w przypadku treści (patrz np. strona „Usługi dodatkowe”).

Pomimo zapewnienia autorskich wersji kontrastowych nadal można natrafić 
na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu, np. 
purpurowe treści umieszczone na białych tłach.

Linki do zmiany kontrastu i powiększenia czcionki mają niepoprawne treści: „A”, 
„A+”, „A++”.

Obsługa pseudo linków do powiększania czcionki i zmiany kontrastu przy 
pomocy klawiatury jest niemożliwa. Niemożliwe jest również rozwinięcie 
domyślnie ukrytych treści, np. na stronie „Dokumenty”.

Język główny strony nie został zdefiniowany. Serwis nie został wyposażony w skip 
linki. Nie ma również wyszukiwarki treści.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy możliwość zmiany kontrastu 
i powiększenia czcionki.

Kod HTML ma błędy.
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Opisy badanych stron

Sacom System Sebastian Białkowski
sacomnet.org

Obrazki logo kanałów telewizyjnych nie mają treści alternatywnych.

Pola formularza logowania do IBOK i przypomnienie ID i hasła nie mają etykiet 
tekstowych.

Pomimo zapewnienia autorskiej wersji wysokiego kontrastu można natrafić na 
treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu, np. na stronie 
„Monitoring”.

Link do powrotu do strony głównej serwisu ma pustą treść.

Tytuł strony głównej jest pusty.

Wśród dodatkowych ułatwień można wyróżnić autorską wersję wysokiego 
kontrastu i możliwość powiększenia czcionki.

Kod HTML ma jeden błąd.
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Opisy badanych stron

Saftex Grzegorz Gazda
saftex.pl

Strona w trakcie przebudowy, mała ilość treści. Obrazki będące linkami do wersji 
językowych nie posiadają tekstów alternatywnych. Obrazki dekoracyjne w ścieżce 
okruszków mają niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne.

Pole formularza wyszukiwarki nie ma etykiety tekstowej.

Struktura nagłówków na stronie głównej i na podstronach nie jest prawidłowa 
(nie obejmuje głównej treści), hierarchia nie została zachowana.

Listy elementów nie zostały wykorzystane optymalnie, np. dla linków zmiany 
wersji językowej.

Błękitne treści umieszczone w części centralnej strony nie spełniają minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu.

Tytuł stron podczas nawigacji nie zmienia się i brzmi „Artykuł -> Saftex”. 

Wspomniane puste treści alternatywne dla obrazków będących linkami 
powodują obniżenie punktacji w kategorii „Sens linków”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć fokus w topie strony 
jest praktycznie niewidoczny.

Główny język strony nie został zdefiniowany.

Serwis nie posiada skip linków i żadnych dodatkowych ułatwień.

Kod HTML ma błędy.
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Opisy badanych stron

Sat-Film Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K.
satfilm.pl

Obrazki zamieszczone w slajderze mają niepoprawne treści alternatywne nie 
składające się w całość informacji, np.: „bez_terminowej”, „cena”, „Image 2” etc. 
Ikony głównych punktów startowych oferty mają niepotrzebnie uzupełnione 
treści alternatywne. Zasięgi działania danych usług zostały przedstawione jedynie 
w formie mapy graficznej.

Pole formularza wyszukiwarki oraz formularza kontaktowego nie mają poprawnie 
powiązanych etykiet tekstowych.

Nagłówek poziomu 1 został niepoprawnie ukryty w warstwie wizualnej, jest on 
również niedostępny dla technologii asystujących.

Listy elementów nie zostały wykorzystane np. dla grupy linków w punktach 
startowych oferty.

Mimo zapewnienia wersji kontrastowych nadal można natrafić na elementy 
niespełniające wymagań kontrastu, np. w przypadku pozycji menu głównego, 
a tekst niektórych sekcji strony (np. „Zapoznaj się z ofertą SAT FILM”) po 
włączeniu trybu wysokiego kontrastu jest całkowicie niewidoczny.

Tytuł strony dla wyników wyszukiwania jest niezmienny. W serwisie natrafiono na 
linki o małoznaczącej treści „Więcej”, „Read more”. Trzy przyciski do przełączania 
wersji kontrastowej mają tą samą treść „Wysoki kontrast”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa dla wszystkich 
elementów do przewijania np. „Komunikatów”, gdyż zostały przedstawione za 
pomocą niesemantycznych znaczników HTML.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy zmiany wielkości i krojów czcionki, 
wersje kontrastowe, jednak te ostatnie są wręcz utrudnieniem, ponieważ po ich 
włączeniu znika wiele treści (np. białe teksty na białym tle).
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Opisy badanych stron

Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp.j.
smsnet.pl

Niektóre treści zostały przedstawione jedynie w formie obrazków zamieszczonych 
jako tło, ich treści alternatywne nie odpowiadają tekstom umieszczonym na 
grafice. Obrazki mające powiększenie i umieszczone w treściach podstron nie 
mają tekstów alternatywnych.

Pola formularza wyszukiwarki, kontaktowego, zamawiania usług nie mają 
poprawnie powiązanych etykiet tekstowych.

Nagłówki na stronie głównej serwisu zostały ograniczone jedynie do poziomu 1. 

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. dla menu głównego 
serwisu.

Można natrafić na teksty niespełniające wymagań kontrastu (np. w punktach 
startowych).

Tytuł strony nie zawsze odpowiada otwartej stronie podczas nawigacji, np. dla 
„Aktualności” brzmi on „Kanały nPremium w SMSDIGITAL !”.

Link w postaci logo do powrotu do strony głównej serwisu ma treść „sdf”. Linki 
w animowanym slajderze nie mają żadnej treści.

Obsługa menu głównego za pomocą klawiatury nie jest możliwa, z powodu 
zastosowania niesemantycznych znaczników HTML, na podstronach to samo 
menu jest już poprawnie obsługiwane.

Dodatkowo nie da się włączyć formularza zamawiania usług podczas nawigacji za 
pomocą klawiatury.

Serwis nie ma skip linków i żadnych dodatkowych ułatwień. Wyszukiwarka treści 
pojawia się dopiero na podstronach serwisu. Kod HTML ma bardzo dużo błędów.
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Opisy badanych stron

SAV Sp. z o.o.
sav.tkb.pl

Obrazek służący do otwarcia wtyczki Facebook’a oraz logo stacji telewizyjnych nie 
mają tekstów alternatywnych, a były to jedyne obrazki znalezione w serwisie.

Pola formularza kontaktowego nie posiadają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej została ograniczona jedynie do sekcji 
z treścią informującą o KSW. Na innych podstronach serwisu struktura została 
ograniczona do wielu nagłówków poziomu 1 (np. na stronie „Telewizja”). 

Elementy list elementów nie zawsze są poprawnie zliczane, co widać na stronie 
„Telewizja” – powodem jest błędna struktura.

Pomimo zapewnienia autorskiej wersji kontrastowej nadal można natrafić na 
treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań kontrastu, np. linki 
„Szczegóły”, „Pokaż tabelę”.

Na stronach prezentujących ofertę zbiorczo „Telewizja”, „Internet” można natrafić 
na linki o pustych treściach obejmujące ikony lub linki o małoznaczących 
treściach „Szczegóły”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa dla pozycji rozwijanych 
w menu głównym.

Serwis nie posiada wyszukiwarki treści.

Wśród dodatkowych ułatwień jest wersja kontrastowa i możliwość powiększenia 
czcionki, jednak nie działa ona dla wszystkich zamieszczonych treści.

Kod HTML ma błędy.
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Opisy badanych stron

Sejnet Rafał Sławiński
sejnet.pl

Strona jest archaiczna, layout został oparty o tabele.

Niektóre obrazki będące linkami, np. do portalu społecznościowego „Sejny.net”, 
„Alsen.pl” etc. nie mają treści alternatywnych. Główny obrazek w treści ma tekst 
alternatywny o treści „Image”.

Pola formularza logowania do eBOK i wyszukiwarki nie mają etykiet tekstowych.

Na stronie głównej nie odnaleziono żadnego nagłówka.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć dla 
grupy linków w kolumnach.

Jasnobłękitne treści nie spełniają minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Tytuł strony pozostaje niezmienny podczas nawigacji w serwisie.

Można natrafić na linki o małoznaczącej treści „Więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć zastosowano jedynie 
domyślną widoczność zaznaczenia przeglądarki.

Język główny strony nie został poprawnie określony.

Strona nie posiada skip linków ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Kod HTML ma błędy.
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Sferanet S.A.
sferanet.pl

Obrazek informujący o notowaniu spółki na New Connect nie posiada 
treści alternatywnej. Wykres obrazujący Akcjonariat ma nieprawidłowy 
tekst alternatywny „Wykres”. Obrazki będące linkami w sekcjach „Animator” 
i „Autoryzowany doradca” nie posiadają treści alternatywnej.

Pola formularza kontaktowego i sprawdzenia dostępności usług nie posiadają 
etykiet tekstowych.

Podobna sytuacja jest zauważalna w przypadku pól formularza zamówienia.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej serwisu nie została zachowana.

Jasnobłękitne treści umieszczone na białym tle lub odwrotnie nie spełniają 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

W slajderze animowanym można natrafić na linki o pustych treściach. Linki do 
przewijania slajdów mają treści „Previous” i „Next”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, nie widać 
zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie został wyposażony w skip linki i wyszukiwarkę treści, nie posiada 
on również żadnych dodatkowych ułatwień (powiększenie czcionki, wersja 
kontrastowa).

Kod HTML ma liczne błędy.
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Sferia S.A.
sferia.pl

Większość obrazków będących linkami w animowanym slajderze nie ma treści 
alternatywnych. Mapa zasięgu została przedstawiona jedynie w formie graficznej 
mapy.

Pola formularza wyszukiwarki i sprawdzenia zasięgu nie mają etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej jest ograniczona tylko do niektórych 
sekcji, a hierarchia nie została zachowana – nagłówki zaczynają się od poziomu 3.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć 
w przypadku linków w topie strony.

Jasnoniebieskie, jasnozielone i pomarańczowe teksty nie spełniają minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji w serwisie.

Można natrafić na linki o pustych treściach w slajderze animowanym czy też linki 
o małoznaczącej treści „czytaj dalej >”, „wybierz”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć zapewniono 
jedynie domyślną widoczność zaznaczenia elementu otrzymującego fokus, co 
w niektórych przypadkach jest niewystarczające.

Nie zdefiniowano języka głównego strony. Serwis nie został wyposażony w skip 
linki i żadne dodatkowe ułatwienia pozwalające na odbiór treści.

Sferia, podobnie, jak PROMAX i Netia udostępnia usługę tłumacza języka 
migowego online dla swoich Klientów z poziomu strony internetowej. To 
oznacza, że Głusi Klienci mogą uzyskać pomoc i informacje bez konieczności 
wizyty w salonie Spółki.

Rysunek 215
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Sieci Blokowe s.c. Michał Gołofit, Paweł Wojtal
blokowe.pl

Animacja wykonana w technologii flash nie ma odpowiednika tekstowego 
dostępnego dla osób korzystających z programów czytających. Można również 
natrafić na niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne dla elementów 
dekoracyjnych, np. „Internet mobilny - żeton”.

Pola formularza logowania do panelu klienta nie mają poprawnie powiązanych 
etykiet tekstowych.

Struktura nagłówków na stronie głównej i podstronach serwisu jest uboga, 
dodatkowo nie została zachowana ich hierarchia.

Pozycje głównego menu nawigacyjnego nie mają zapewnionego odpowiedniego 
kontrastu, co nie pozwala na przyznanie punktacji.

Na stronie „Cyfrowa telefonia stacjonarna” można natrafić na wiele linków 
o małoznaczącej treści: „Szczegóły”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa na 
wspomnianej stronie – nie widać zaznaczenia elementów otrzymujących fokus. 
Podobna sytuacja występuje dla menu w topie strony.

Strona nie posiada skip linków i wyszukiwarki treści.

Dodatkowe ułatwienia zostały przewidziane jedynie na stronie „Udogodnienia 
dla niepełnosprawnych” i sprowadzają się jedynie do możliwości powiększenia 
czcionki w treści strony.

Strona ma błędy HTML.
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Sileman Sp. z o.o.
sileman.pl/home

Na obrazkach w animowanym slajderze znajduje się wiele treści umieszczonych 
jako grafika, niestety nie posiadają one odpowiedników tekstowych, 
a dodatkowo są linkami. Na stronie „Super paczki” został umieszczony jeden 
obrazek prezentujący bardzo dużo treści w formie tekstu, ale nie zapewniono 
odpowiednika tekstowego.

Pomimo zapewnienia rozbudowanej struktury nagłówków, można natrafić na 
błędy związane z ich odpowiednią hierarchią. Na podstronach serwisu („Internet”, 
„Telefon”) brakuje nagłówka poziomu 1.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zauważyć 
w przypadku linków w stopce, czy też linków do punktów startowych.

Po przełączeniu serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu nadal można 
natrafić na elementy niespełniające minimalnych formalnych wymagań 
kontrastu, np. linki „czytaj więcej”, czy też pozycje menu rozwijanego.

Obniżenie punktacji w kategorii „Sens linków” jest spowodowane niepoprawnymi 
treściami linków „-A”, „A”, „A+”, „czytaj więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak nie dla wszystkich 
elementów (np. paginacja slajdera), zastosowano jedynie domyślny sposób 
wyróżnienia przeglądarki pozycji otrzymującej fokus.

Skip linki zostały zapewnione jednak nie działają one prawidłowo na stronie 
głównej (nie ma podziału na kolumny).

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy autorską wersję kontrastową 
(niestety z błędami) oraz możliwość powiększenia czcionki (niestety nie działa dla 
wszystkich treści).

Strona ma nieliczne błędy HTML.
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Skorpio Piotr Groborz
skorpio.net.pl

Link do „Strony dostępnej dla każdego” jest przedstawiony za pomocą obrazka 
z nieprawidłową treścią alternatywną „w1”. Obrazki będące linkami w punktach 
startowych mają treści alternatywne generowane na podstawie nazw plików, np. 
o treściach „e”, „det1”. Obrazki będące linkami w postaci logo klientów nie mają 
treści alternatywnych. Oferta np. Internetu została przedstawiona jako obrazek 
z nieprawidłową treścią alternatywną.

Pole formularza wyszukiwarki nie posiada etykiety tekstowej.

Treść niektórych nagłówków jest nieprawidłowa, zostały rozdzielone na osobne 
nagłówki: „Stawiamy na”, „Jakość”. Hierarchia nagłówków nie została zachowana.

Pomimo przełączenia serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu można 
natrafić na treści niespełniające minimalnych formalnych wymagań, np. na 
stronie „Internet”.

W serwisie można natrafić na linki graficzne o pustych treściach, czy też pusty link 
służący do otwarcia wyszukiwarki.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu 
niewidocznego zaznaczenia w centralnej części strony oraz niemożliwości np. 
obsługi logo klientów (sekcja została wyłączona z obsługi za pomocą klawiatury). 

Serwis nie został wyposażony w skip linki.

Wśród dodatkowych ułatwień odnajdziemy autorską wersję kontrastową oraz 
możliwość powiększenia czcionki, z tym zastrzeżeniem, że wybrany rozmiar nie 
jest zapamiętywany podczas nawigacji.

Kod HTML ma błędy.
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SKYDATA.PL
skydata.pl

Obrazki będące linkami do strony na portalu Facebook i do firmy oferującej 
„Łatwy program do fakturowania” nie mają treści alternatywnych.

Pola formularza logowania do iBOK nie posiadają etykiet tekstowych.

Nagłówki nie zostały optymalnie wykorzystane w przypadku treści, co widać 
np. na stronie „Bezprzewodowy”.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. dla listy programów 
telewizyjnych.

Kolor głównej treści jak i pozycji w menu głównym nie spełnia minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu, co nie pozwala na przyznanie punktów 
w kategorii „Kontrast”.

W serwisie można natrafić na linki o nieprawidłowych treściach, np. „czytaj 
więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa – nie widać 
zaznaczenia elementu otrzymującego fokus lub oznacza się jedynie zmianą 
koloru.

Język główny strony nie został poprawnie zdefiniowany. Nie posiada ona 
wyszukiwarki treści, skip linków ani żadnych dodatkowych ułatwień.

Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli
skynet.net.pl

Nagłówki „Klienci indywdualni”, „Klienci biznesowi” zostały przedstawione jako 
obrazki bez tekstów alternatywnych. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku 
obrazków przełączających zakładki w części centralnej na wielu stronach, np.: 
„Klienci indywidualni”. Obrazki dekoracyjne w animowanym slajderze mają 
niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne. Pozostałe obrazki w serwisie 
mają puste treści alternatywne choć przenoszą znaczenie, np. na stronie 
„Informacje o projekcie FTTH”.

Pola formularza zamówienia usługi FTTH oraz konfiguratora usług nie posiadają 
etykiet tekstowych.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone do jednego nagłówka poziomu 
1 oraz nagłówków w animowanym slajderze. Na podstronach serwisu brakuje 
nagłówków w ich treści.

Kontrast błękitnych tekstów umieszczonych na białym tle i odwrotnie jest 
nieprawidłowy. Główna treść strony została przedstawiona za pomocą koloru 
niespełniającego wymagań kontrastu.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji w serwisie.

W serwisie można natrafić na linki o niejednoznacznych treściach „czytaj więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć zastosowano 
domyślne zaznaczenie przeglądarki, a w przypadku slajdera nie widać 
zaznaczenia.

Obsługa formularzy jest praktycznie niemożliwa dla większości pól – nie widać 
zaznaczenia pola otrzymującego fokus.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień. Ma błędy HTML.
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Speedmedia Sp. z o.o.
speedmedia.pl

Obrazki umieszczone w slajderze i będące dekoracjami nie posiadają pustych 
treści alternatywnych. Podobna sytuacja jest na innych stronach serwisu 
np. „Internet”, „Telewizja z Internetem”, gdzie obrazki dekoracyjne również nie 
mają pustych treści alternatywnych.

Niektóre pola formularza kontaktowego nie mają etykiet tekstowych, ich 
przeznaczenie jest niejasne dla każdego użytkownika. Pola formularza 
zamówienia rozmowy z konsultantem nie mają etykiet tekstowych.

Nagłówki na stronie głównej zostały ograniczone jedynie do sekcji 
z aktualnościami – dodatkowo są to nagłówki poziomu 3, na podstronach 
hierarchia nagłówków nie została zachowana, np.: „Internet”.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, co można zaobserwować 
w przypadku linków umieszczonych wewnątrz animowanych slajdów.

Kontrast pomarańczowych tekstów i białych tekstów umieszczonych na 
pomarańczowych tłach jest niewystarczający.

Linki o treściach „Czytaj więcej”, „Zobacz szczegóły” obniżają punktację 
w kategorii „Sens linków”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak na podstronach 
z treścią (np. „Internet”) nie widać zaznaczenia elementu otrzymującego fokus. 
Język główny nie został zdefiniowany.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Kod HTML ma błędy.
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Speed-Net Arkadiusz Broniecki
speed-net.com.pl

Obrazki w animowanym slajderze przenoszą treść, jednak nie posiadają żadnych 
treści alternatywnych tym bardziej, że są one linkami. Podobna sytuacja jest 
dla wielu obrazków w animowanych slajdach na innych stronach serwisu. Logo 
kanałów telewizyjnych mają puste treści alternatywne.

Pola formularza kontaktowego i do zadania pytania nie posiadają etykiet 
tekstowych.

Struktura nagłówków w serwisie jest bardzo uboga, a na niektórych stronach 
można odnaleźć wiele nagłówków poziomu 1 „DEKODER KORBOX ULTRA”.

Listy elementów nie zostały zastosowane dla linków umieszczonych w stopce 
serwisu. Kontrast linków zamieszczonych w stopce serwisu jest niewystarczający. 

Główna treść linków „Zobacz szczegóły” została zapewniona za pomocą 
opcjonalnego atrybutu.

Pełna obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa, np. nie da się 
dotrzeć do rozwijanych pozycji menu głównego.

Język dokumentu został zdefiniowany nieprawidłowo w dwóch różniących się 
wartościach (jako polski i angielski jednocześnie).

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma błędy HTML.
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Spikon Sp. z o.o.
spikon.eu

W slajderze animowanym można napotkać na obrazki będące linkami „Wypróbuj 
za darmo”, które nie mają treści alternatywnych.

Pola formularzy logowania i rejestracji nie posiadają etykiet tekstowych. 

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, w slajderze 
animowanym można natrafić na wiele nagłówków poziomu 1.

Listy elementów nie zostały wykorzystane w przypadku grup linków 
umieszczonych w stopce serwisu. Kontrast jasnopurpurowych przycisków/linków 
jest niewystarczający.

W serwisie można natrafić na linki o małoznaczących treściach „Pokaż więcej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa w przypadku slajdera 
animowanego i rozwijanych pozycji menu głównego.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma błędy HTML.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa Słowianin
telefonia.smslowianin.pl

Elementy osadzone jako flash nie mają odpowiedników tekstowych, nawet gdy 
są jedyną treścią strony (strona „Abonamenty”).

Pola formularza logowania do usługi sprawdzenia bilingu nie posiadają treści 
alternatywnych.

Na stronie głównej nie odnaleziono żadnego nagłówka. Listy elementów nie 
zostały optymalnie wykorzystane, np. w celu zgrupowania menu w stopce strony.

Kontrast niebieskich treści umieszczonych na szarych tłach jest niewystarczający.

Tytuł stron nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie. Obsługa serwisu za 
pomocą klawiatury jest możliwa, jednak słabo widać domyślne zaznaczenie dla 
menu głównego powtórzonego w stopce.

Język główny strony nie został określony. Strona nie posiada skip linków, 
wyszukiwarki ani żadnych dodatkowych ułatwień pozwalających na odbiór treści.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 224

http://telefonia.smslowianin.pl


284

Opisy badanych stron

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa w Trzciance
smlw.smtvsat.pl

Strona archaiczna, layout został oparty o tabele.

Wszystkie obrazki na stronie głównej (przenoszące znaczenie i będące linkami) 
mają puste treści alternatywne lub nie posiadają ich wcale.

W domenie serwisu nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na 
interakcję z odwiedzającym.

Serwis nie został wyposażony w strukturę nagłówków.

Listy elementów, które są doskonałym sposobem grupowania linków nie zostały 
wykorzystane.

Można natrafić na treści (np. czerwone teksty) niespełniające minimalnych 
formalnych wymagań kontrastu.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji w serwisie.

Można natrafić na linki o małoznaczących treściach „kliknij”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak ledwo widać 
zaznaczenie elementu otrzymującego fokus w centralnej części serwisu. Język 
główny dokumentu nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Kod HTML nie jest wolny od błędów.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec
sm-metalowiec.com.pl

Obrazek w topie będący linkiem do strony głównej serwisu nie posiada treści 
alternatywnej. Niektóre ikony (będące dekoracjami), np.: ikona poczty, posiadają 
niepotrzebnie uzupełnione treści alternatywne.

Pola formularza logowania, rejestracji i przypomnienia hasła nie posiadają etykiet 
tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, dodatkowo można odnaleźć wiele 
nagłówków o tej samej treści „Ogłoszenie”.

Listy elementów nie zostały wykorzystane do zgrupowania linków w menu 
głównym serwisu.

Kontrast nagłówków sekcji na gradientowych tłach nie został zachowany.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji po serwisie.

Można odnaleźć linki o małomówiących treściach „2”, „3”, „>”, „Tutaj”, „Kliknij 
tutaj”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć zastosowano jedynie 
domyślne dla przeglądarki oznaczenie elementu otrzymującego fokus.

Język główny dokumentu nie został zdefiniowany.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Kod HTML nie jest pozbawiony błędów.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód
www.smrw.lodz.pl

Żaden obrazek na stronie głównej nie ma prawidłowej treści alternatywnej.

Pola formularza logowania do poczty nie mają etykiet tekstowych.

Nagłówki na stronie głównej serwisu zostały ograniczone do dwóch nagłówków 
poziomu 1: „Aktualności” i „Promocja”. Na podstronach serwisu również zostały 
ograniczone do dwóch nagłówków poziomu 1 odpowiadających za nagłówki 
kolumn. Każda pozycja w menu umieszczonym w kolumnie ma nagłówek 
poziomu 3, co nie jest dobrym rozwiązaniem, jako że nagłówek powinien 
obejmować jakąś treść.

Listy elementów nie zostały wykorzystane w celu zgrupowania linków, np. menu 
głównego.

Białe treści nagłówków umieszczone na błękitnych tłach nie spełniają 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Zamiast tytułu strony jest pokazywany adres URL strony aktualnie przeglądanej. 

Można odnaleźć linki nie informujące o swoim celu, np.: „Dalej”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak zastosowano jedynie 
domyślne oznaczenie aktywnego elementu, co w przypadku punktów startowych 
jest ledwo widoczne.

Język główny dokumentu nie został określony.

Serwis nie został wyposażony w skip linki i wyszukiwarkę treści. Nie posiada 
również żadnych dodatkowych ułatwień.

Ma błędy HTML.

Rysunek 227

http://www.smrw.lodz.pl
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Opisy badanych stron

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu
tvsm.pl

Obrazek umieszczony w popupie ma pustą treść alternatywną. Obrazki 
zamieszczone w animowanym slajderze mają teksty alternatywne o treści 
„blank”.

Na stronie głównej serwisu znajduje się jeden pusty nagłówek poziomu 1, co nie 
pozwala na przyznanie punktacji.

Listy elementów nie zostały wykorzystane optymalnie w serwisie, np. 
w przypadku prezentacji stacji telewizyjnych.

Kontrast informacji o BOK i kasach zawarty w stopce serwisu jest nieodpowiedni.

Można natrafić na link o nic nieznaczącej treści „Więcej…” lub link o pustej treści 
kierujący do strony startowej w menu głównym.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa jednak domyślne 
zaznaczenie przeglądarek jest słabo widoczne w topie strony.

Serwis nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 228

http://tvsm.pl
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Opisy badanych stron

Spółdzielnia Telekomunikacyjna
stz.com.pl

Logo będące linkami umieszczone w stopce serwisu nie posiadają treści 
alternatywnych.

Pole formularza wyszukiwarki oraz pola formularza kontaktowego nie posiadają 
etykiet tekstowych. Dodatkowo ten ostatni został wyposażony w obrazkowe 
zabezpieczenie CAPTCHA, co uniemożliwia przesłanie wiadomości przez osoby 
korzystające z programów czytających.

Na stronie głównej punkty startowe mają nagłówki poziomu 1, co łamie zasadę 
obecności jednego nagłówka tego poziomu.

Obramowania pól formularzy nie mają odpowiedniego współczynnika kontrastu.

Tytuł strony prezentującej wyniki wyszukiwania jest nieprawidłowy i dla każdej 
wyszukiwanej frazy brzmi „STZ”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu niewidocznego 
zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie posiada skip linków i żadnych dodatkowych ułatwień w postaci np. 
możliwości powiększenia czcionki.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 229

http://stz.com.pl
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Opisy badanych stron

Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST
ostnet.pl

Ikony punktów startowych nie mają pustych treści alternatywnych i są 
niepotrzebnie przetwarzane przez programy czytające. W stopce zamieszczono 
linki w postaci grafiki do stron partnerów, które nie posiadają treści 
alternatywnych.

Pola formularza zamówienia nie posiadają etykiet tekstowych.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. dla linków do paginacji 
slajdów animowanych czy też listy numerów telefonów zamieszczonej w stopce.

Nagłówki na stronie głównej serwisu zostały ograniczone do jednego o treści 
„Formularz wyszukiwania”.

Zarówno pozycje menu głównego jak i punktów startowych, które są głównymi 
elementami nawigacyjnymi w serwisie nie posiadają minimalnych wymagań 
kontrastu.

Tytuł strony prezentującej wyniki wyszukiwania jest zawsze taki sam, bez względu 
na wprowadzoną wyszukiwaną frazę.

W animowanym slajderze znajduje się duża ilość linków o pustej treści. Linki do 
przewijania slajdów mają treści „<”, „>”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, gdyż nie 
widać zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Serwis został wyposażony w jeden skip link „Przejdź do treści”, jednak jego 
aktywowanie nic nie wnosi podczas dalszej nawigacji za pomocą klawiatury.

Nie odnaleziono żadnych dodatkowych ułatwień, np. w postaci autorskiej wersji 
kontrastowej. Kod HTML ma błędy.

Rysunek 230

http://ostnet.pl
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Opisy badanych stron

Spółdzielnia Telekomunikacyjna Wist w Łące
wist.com.pl

Obrazki w animowanym slajderze mają niepoprawne treści alternatywne 
w postaci: „/files/photo/wist_slider_bg.jpg”, „/files/photo/slaid1.jpg” etc. 
Podobną sytuację można zauważyć w przypadku obrazków na stronie 
„Aktualności”, stronach prezentujących ofertę etc.

Pole do wpisania numeru telefonu w celu kontaktu podczas zamawiania usług 
nie posiada poprawnie powiązanej etykiety tekstowej.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana, na stronie głównej znajduje się 
więcej niż jeden nagłówek poziomu 1.

Grupy linków do powiększania czcionek oraz linki „Poczta”, „Moja faktura” czy też 
linki do punktów startowych nie zostały  przedstawione w formie list elementów, 
które są najlepszym sposobem grupowania linków.

Pomimo przełączenia serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu nadal można 
natrafić na treści niespełniające wymogów kontrastu, co widać na przykładzie 
banerów na stronach „Telefon”, „Internet”.

Linki do przewijania slajdów nie mają żadnej treści. Główna treść linków do 
przełączania wersji kontrastowej i wielkości czcionki zostały przedstawione 
w opcjonalnym atrybucie.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak widoczność 
zaznaczenia na jasno zielonych elementach nawigacyjnych jest niewystarczająca. 
Język główny nie został określony.

Nie dodano skip linków ani wyszukiwarki treści. Wśród dodatkowych ułatwień 
jest wspomniana autorska wersja wysokiego kontrastu czy też możliwość 
powiększenia czcionki.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 231

http://wist.com.pl
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Opisy badanych stron

SpTelek Sp. z o.o.
new.sptelek.pl

Obrazek „Telewizja” będący linkiem nie posiada treści alternatywnej. Logo 
partnerów będące linkami mają puste treści alternatywne.

Pola wyszukiwarek i pola formularza kontaktowego nie mają etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, brakuje również 
nagłówka poziomu 1.

Mimo, że listy elementów zostały poprawnie wykorzystane po stronie 
wykonawcy, nie można przyznać pełni punktacji, gdyż są nieużywane przez 
redaktorów serwisu, co widać na przykładzie strony „Wskaźniki jakości usług 
telekomunikacyjnych za rok 2016”.

Dane teleadresowe umieszczone w stopce strony nie posiadają wymaganego 
współczynnika kontrastu.

Na wielu stronach serwisu można natrafić na linki o małoznaczącej treści „Czytaj 
dalej”, a link do otwarcia wyszukiwarki nie ma treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie widać zaznaczenia 
linku otwierającego wyszukiwarkę.

Nie został on wyposażony w skip linki ani żadne dodatkowe ułatwienia.

Kod HTML nie jest wolny od błędów.

Rysunek 232

http://new.sptelek.pl
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Opisy badanych stron

Storm Media Mariusz Grabowski
stormmedia.pl

Link w postaci logo do powrotu do strony głównej serwisu ma nieprawidłową 
treść alternatywną „Logo”. Obrazki przenoszące znaczenie zamieszczone 
w animowanym slajderze mają puste treści alternatywne. W sekcji „Newsy 
z Jamboxa” zamieszczono obrazki będące linkami nieposiadające treści 
alternatywnych. Obrazki w sekcji „Aktualności” mają nieprawidłowe treści 
alternatywne „Obrazek”, a są one dodatkowo linkami. Podobna sytuacja jest 
w przypadku sekcji „Nasze produkty”.

Pola wyszukiwarki, formularza kontaktowego i zapisania się do newsletter’a nie 
posiadają etykiet tekstowych. Sytuację ratuje tu „Konfigurator”.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana zarówno na stronie głównej jak 
i podstronach.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystanie w sekcji „Najnowsze 
wpisy” jak i w przypadku punktów startowych oferty.

Link do „Tester prędkości” jak i linki „Więcej” nie posiadają odpowiedniego 
kontrastu. Puste linki przedstawione za pomocą obrazów oraz linki 
o małomówiącej treści „Więcej” nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji 
w kategorii Sens linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury nie jest możliwa – nie widać zaznaczenia 
elementu otrzymującego fokus.

Nie ma on skip linków i żadnych dodatkowych ułatwień.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 233
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Opisy badanych stron

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT 364
widzew.net

Logo serwisu będące linkiem do strony głównej ma pustą treść alternatywną. 
Podobna sytuacja jest w przypadku obrazków umieszczonych w animowanym 
slajderze i obrazków w punktach startowych. Mapa zasięgu została przedstawiona 
jedynie w formie graficznej.

Pole formularza zapisania się do newslettera i pola formularza kontaktowego 
nie mają etykiety tekstowej. Ten błąd występuje również dla niektórych pól 
zamówienia usług.

Nie odnaleziono żadnego nagłówka pozwalającego na szybką nawigację po 
sekcjach przez użytkowników korzystających z programów czytających.

Listy elementów nie zostały poprawnie wykorzystane dla linków w stopce. Jasno 
czerwone i pomarańczowe teksty umieszczone na białych tłach i odwrotnie nie 
spełniają minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Tytuł strony nie zmienia się podczas nawigacji.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze widać 
domyślne zaznaczenie przeglądarki.

Wspomniane puste linki graficzne obniżają punktację w kategorii Sens linków.

Nie posiada on skip linków, wyszukiwarki treści i żadnych dodatkowych ułatwień.

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 234

http://widzew.net
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Opisy badanych stron

Strong – PC Tomasz Piekarski
strong-pc.com

Link graficzny w postaci logo ma niepoprawną treść alternatywną „Logo STRONG-
PC”. Obrazki prezentujące kanały telewizyjne mają pustą treść alternatywną. 
Formularze kontaktowe zostały zabezpieczone za pomocą graficznej CAPTCHA, 
co uniemożliwia wysłanie go osobom korzystającym z programów czytających.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana.

Linki w panelu dostępności nie zostały przedstawione w formie list elementów.

Mimo zapewnienia kilku autorskich wersji kontrastowych nadal można natrafić 
na linki graficzne „dowiedz się więcej”, „zaproś konsultanta” niespełniające 
minimalnych formalnych wymagań kontrastu.

Można natrafić na wspomniane nieprawidłowe lub puste linki graficzne.

Serwis pozwala na obsługę za pomocą klawiatury choć nie zawsze dobrze 
widoczne jest domyślne zaznaczenie elementu otrzymującego fokus oraz 
niepotrzebnie obsługiwany jest zamknięty panel dostępności.

Autorzy serwisu nie przewidzieli wyszukiwarki treści.

Mimo zapewnienia wielu udogodnień wybrana dodatkowa funkcjonalność nie 
jest zapamiętywana podczas nawigacji po serwisie.

Kod HTML ma liczne błędy.

Rysunek 235

http://strong-pc.com
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Opisy badanych stron

Strzyżowski.Net Janusz Gomółka
strzyzowski.net

Obrazki w animowanym slajderze mają puste lub niepoprawne treści 
alternatywne: „telefon.html”, „telewizja.html” etc. Linki graficzne np. na stronie 
„Telewizja” kierujące do różnych zasobów mają te same treści alternatywne.

Na stronie „Pakiety” etykiety tekstowe zostały powiązane z niepoprawnie 
ukrytymi polami formularza.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej nie została zachowana, po nagłówku 
poziomu 1 występują bezpośrednio nagłówki poziomu 3 przedstawiające ofertę.

Struktura list elementów w menu głównym serwisu jest niepoprawna (separatory 
jako osobne elementy listy) i może wprowadzać w błąd osoby korzystające 
z programów czytających.

Pomimo przełączenia serwisu w autorski tryb wysokiego kontrastu nadal można 
natrafić na elementy niespełniające wymagań kontrastu: strzałki do przewijania 
pozycji w sekcji „Nie przegap dzisiaj w TV”.

Po przejściu do wyszukiwarki tytuł strony i stron prezentujących wyniki 
wyszukiwania jest niepoprawny.

Można natrafić na linki, których treść brzmi „Zobacz więcej”, a główna treść 
została zapewniona za pomocą opcjonalnego atrybutu.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest całkowicie niemożliwa dla 
konfiguratora na stronie „Pakiety”. Język główny strony nie został zdefiniowany na 
wielu podstronach serwisu.

Serwis nie posiada skip linków. Wśród dodatkowych ułatwień jest autorska 
wersja kontrastowa i możliwość powiększenia czcionki. Walidacja kodu HTML 
wskazuje błędy.

Rysunek 236

http://strzyzowski.net
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Opisy badanych stron

STUDIO WIK s.c. Krzysztof Łopata, Maria Łopata
wiknet.pl

Obrazek logo operatora, który jest linkiem do strony głównej ma niepoprawną 
treść alternatywną: „logo firmy wiknet”. Obrazki w animowanym slajderze mają 
niepoprawne treści alternatywne, niezgodne z treściami prezentowanymi na nich 
za pomocą tekstu. Formularz kontaktowy został zabezpieczony przez graficzną 
CAPTCHĘ.

Etykiety tekstowe pól formularza kontaktowego są puste, a w przypadku 
logowania do eBOK pola nie posiadają etykiet.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej rozpoczyna się od poziomu 3. Na 
podstronach serwisu brakuje również nagłówków poziomu 1.

Listy elementów nie zostały poprawnie użyte w celu zgrupowania linków 
z opcjami dostępności, czy też pozycji w menu głównym.

Pomimo przełączenia serwisu w jedną z wersji kontrastowych nadal można 
natrafić na treści niespełniające minimalnych wymagań kontrastu, co widać np. 
na stronie „Internet” są to białe teksty umieszczone na błękitnych tłach.

Linki o treściach „Zobacz szczegóły”, „Szczegóły oferty”, które kierują do różnych 
zasobów serwisu nie pozwalają na przyznanie pełni punktacji w kategorii Sens 
linków.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, gdyż w topie 
nie widać zaznaczenia elementu otrzymującego fokus.

Strona nie posiada skip linków i wyszukiwarki treści. Wśród dodatkowych 
ułatwień są dwie wersje kontrastowe (niestety z błędami) i możliwość zmiany 
wielkości czcionki (niestety nie działa prawidłowo dla wszystkich treści).

Kod HTML ma błędy.

Rysunek 237

http://wiknet.pl
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Opisy badanych stron

SulikaNET s.c. Tomasz Lewko, Paweł Mojżuk
sulika.net

Obrazek logo będący linkiem ma pustą treść alternatywną. Obrazek sloganu ma 
również pustą treść alternatywną. Obrazki będące linkami w sekcji „Jesteśmy 
częścią” nie mają tekstów alternatywnych.

Na stronie nie odnaleziono żadnego formularza pozwalającego na interakcję 
z odwiedzającym.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana i zostały ograniczone jedynie do 
części z treścią.

Menu w kolumnie umieszczone na podstronach serwisu nie zostało 
przedstawione w formie listy elementów, a użycie list definicji w tym przypadku 
jest nieprawidłowe.

Błękitne treści umieszczone na białych tłach nie spełniają minimalnych wymagań 
kontrastu.

Tytuł strony podczas nawigacji nie zmienia się.

Linki umieszczone w topie strony mają puste treści, większość linków z menu 
głównego kieruje na inną stronę niż to zostało opisane.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest niemożliwa, nie widać zaznaczenia 
elementu otrzymującego fokus.

Serwis nie został wyposażony w skip linki, wyszukiwarkę treści ani żadne 
dodatkowe ułatwienia.

Ma błędy HTML.

Rysunek 238

http://sulika.net
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Opisy badanych stron

Supermedia Sp. z o.o.
supermedia.pl/klient_indywidualny

Ikony w menu głównym będące dekoracjami mają niepotrzebnie uzupełnione 
teksty alternatywne, co powoduje podwójne przetwarzanie treści linku, tzw. 
„efekt jąkania”.

Pola formularza do pozostawienia telefonu i sprawdzenia dostępności nie 
posiadają etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków na stronie głównej serwisu i podstronach nie została 
zachowana, można odnaleźć wiele nagłówków poziomu 1.

Użycie list elementów nie jest optymalne, co widać na przykładzie linków do 
punktów startowych oferty umieszczonych poniżej animowanego slajdera.

Kontrast treści umieszczonych na kolorowych tłach jest niewystarczający.

Tytuł strony podczas nawigacji pozostaje w większości przypadków taki sam.

Niektóre linki mają powtórzone treści w opcjonalnych atrybutach powodując 
podczas nawigacji przy włączonym programie czytającym podwójne 
przetwarzanie treści (np. punkty startowe oferty). Przyciski do otwierania 
i zamykania nawigacji w wersji mobilnej mają angielskie treści.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, jednak w przypadku 
otwarcia formularzy bardzo słabo widać zaznaczenie pól lub nie widać go wcale 
dla pól typu checkbox.

Strona nie posiada skip linków, wyszukiwarki treści ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma nieliczne błędy HTML.

Rysunek 239

http://supermedia.pl/klient_indywidualny
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Opisy badanych stron

Syntell S.A.
actio.pl

Obrazek logo będący linkiem do strony głównej serwisu nie ma treści 
alternatywnej. Obrazki dekoracyjne na stronie „Pomoc” mają niepotrzebnie 
uzupełnione teksty alternatywne. Formularz zgłoszenia problemu został 
zabezpieczony przez graficzny mechanizm CAPTCHA.

Pola formularza czatu, logowania do panelu klienta indywidualnego/
biznesowego, wystawienia zgłoszenia nie posiadają etykiet tekstowych.

Hierarchia nagłówków nie została zachowana: w stopce znajdują się 
nieprawidłowe nagłówki poziomu 1.

Listy elementów nie zostały optymalnie wykorzystane, np. w przypadku linków 
w stopce.

Mimo możliwości doboru kolorystyki, po jej wybraniu nadal można natrafić na 
elementy niespełniające wymogów kontrastu, np. link do „Panelu klienta”, czy też 
blok czatu.

Na stronie z pomocą techniczną z opisami konfiguracji można natrafić na linki 
o zdublowanej lub niepoprawnej treści w opcjonalnych atrybutach, w niektórych 
przypadkach również są to linki o pustych treściach.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa, nie widać 
zaznaczenia elementu otrzymującego fokus (za wyjątkiem pozycji w menu 
głównym).

Nie ma on skip linków i wyszukiwarki treści. Wśród dodatkowych ułatwień można 
wyróżnić możliwość doboru kolorystyki.

 Walidacja kodu HTML nie jest możliwa z powodu błędów w sekcji nagłówka.

Rysunek 240

http://actio.pl
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Syrion Sp. z o.o.
syrion.pl

Obrazki służące do rozwijania pozycji na stronie „Lista dostępnych kanałów 
w ofercie Jambox” nie posiadają tekstów alternatywnych.

Niektóre pola formularza „Kalkulatora online” nie mają poprawnie powiązanych 
etykiet tekstowych. Podobna sytuacja występuje w formularzu „Zamówienia 
rozmowy z konsultantem”.

Struktura nagłówków została zminimalizowana do nagłówka poziomu 1, co nie 
pozwala na przyznanie punktacji.

Listy elementów nie zostały wykorzystane dla grupy linków startowych do oferty, 
czy też w przypadku linków w stopce.

Treści umieszczone na kolorowych tłach nie spełniają minimalnych formalnych 
wymagań kontrastu, dotyczy to również linków umieszczonych w stopce serwisu.

W serwisie można natrafić na linki o niepoprawnych małoznaczących treściach 
„więcej…”. Linki do punktów startowych oferty mają powtórzone treści 
w opcjonalnych atrybutach, co skutkuje tzw. „efektem jąkania”.

Obsługa serwisu za pomocą klawiatury jest możliwa, choć nie zawsze dobrze 
widać zaznaczenie elementu otrzymującego fokus.

Nie posiada on skip linków, wyszukiwarki treści, ani żadnych dodatkowych 
ułatwień.

Ma błędy HTML.

Rysunek 241

http://syrion.pl
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Opisy badanych stron

Systel Systemy Teleinformatyczne
systel.pl

W serwisie żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. 
Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza wyszukiwarki nie posiada etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

W serwisie wiele odnośników posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. „efekt jąkania” czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 242

http://systel.pl
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Opisy badanych stron

Systemy Tele-Informatyczne Ingram Tomasz 
Koperski
ingram.com.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Pole wyszukiwarki nie posiada etykiety.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brak tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 243

http://ingram.com.pl
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Opisy badanych stron

Szczecinski.Com Paweł Szczeciński
hapay.pl

Najpoważniejszym problemem w serwisie jest główny język dokumentu, który 
wskazuje, że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują 
zawartość z polskim tekstem w języku angielskim przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Żadna z grafik np. na podstronie telewizji nie została poprawnie opisana tekstem 
alternatywnym. Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami. 
Ponadto na podstronie z formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa 
CAPTCHA, która skutecznie uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki lub przyciski zawierają niejednoznaczne informacje jak np. 
„więcej”.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 244

http://hapay.pl
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Opisy badanych stron

Szybki-Net S. Bajor Ł. Siwik Z. Wieczorek sp.j.
szybki-net.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla niektórych grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 245

http://szybki-net.pl
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Opisy badanych stron

Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o.
obroki.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Pole tekstowe formularza wyszukiwarki posiada angielskojęzyczna etykietę „term 
search”.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 246
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Opisy badanych stron

Świdman s.c.
swidman.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy grafik w slajderze.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. W serwisie znajduje się 
kontrolka do zmiany kontrastu, lecz nie działa.

Podobnie jak powiększanie tekstu na stronie głównej.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „czytaj więcej”. 
Ponadto wiele odnośników posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. „efekt jąkania” czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji.

Obsługa za pomocą klawiatury jest bardzo utrudniona z powodu bardzo słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma 
możliwości rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 247

http://swidman.pl
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Opisy badanych stron

Tarnowski Ośrodek Informacyjny Aleksander Rajski
tarman.pl

W serwisie żadne pole formularza nie posiada etykiety. Ponadto na podstronie 
z formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie 
uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, nie są optymalnie wykorzystane.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 248

https://tarman.pl
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Opisy badanych stron

TBM Telekom Sp. z o.o.
tbmtelekom.pl

W serwisie brak tekstów alternatywne dla grafik. Ponadto istnieje wiele 
elementów flashowych.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Na stronie głównej brakuje nagłówków. Na podstronach hierarchia oraz struktura 
nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Wszystkie podstrony posiadają ten sam tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 249

http://tbmtelekom.pl
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Opisy badanych stron

TELBESKID Sp. z o.o.
telbeskid.com.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Kontrast wielu treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Niektóre elementy serwisu są zbudowane za pomocą tabel. Jest to metoda 
archaiczna i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 250

http://telbeskid.com.pl
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Opisy badanych stron

Tele Promo Sp. z o.o.
telepromo.pl

Serwis trudno ocenić w porównaniu do pozostałych ponieważ zawiera tylko 
jedną stronę – stronę główną. Pozostałe odnośniki prowadzą do innych serwisów. 
Nie mniej jednak na  stronie głównej struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są wykorzystane.

Wiele odnośników jest pustych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brakuje tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 251

http://telepromo.pl
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Opisy badanych stron

Telefony Podlaskie S.A.
telefonypodlaskiesa.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Ponadto na 
podstronie z formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która 
skutecznie uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „czytaj więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 252

http://telefonypodlaskiesa.pl
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Opisy badanych stron

Telekomunikacja 7Line Sp. z o.o.
7line.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Słaby fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Brakuje tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Rysunek 253

http://7line.pl
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Opisy badanych stron

Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o.
tdladomu.pl

W serwisie brakuje struktury nagłówków.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Niektóre odnośniki są puste.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 254

http://tdladomu.pl
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Opisy badanych stron

Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o.
tpodlasie.pl

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie wiele odnośników posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. „efekt jąkania” czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku możliwości 
rozwinięcia lewego menu bez użycia myszki.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 255
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Opisy badanych stron

Tele-Media Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
Marian Kowalik
telemedia.pl

W serwisie żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. 
Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „więcej” czy 
testowy tekst „Hello world”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
możliwości rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 256

http://telemedia.pl
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Opisy badanych stron

Telepartner Sp. z o.o.
ototelefon.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza na podstronach nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 257

http://ototelefon.pl
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Opisy badanych stron

Telepoland Stożek sp.j.
centrale.telepoland.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami. Ponadto na podstronie z 
formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie 
uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety. W serwisie hierarchia oraz struktura 
nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 258

http://centrale.telepoland.pl
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Opisy badanych stron

Telestrada S.A.
telestrada.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami. Ponadto na podstronie 
z formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie 
uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku. Co prawda posiada opcję 
głosową lecz niestety po angielsku.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety. Na stronie głównej 
brakuje struktury nagłówków.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 259

http://telestrada.pl
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Opisy badanych stron

Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o.
tkchopin.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
dotyczy m.in. elementów ozdobnych.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Kontrolka do przełączania kontrastu nie działa.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 260

http://tkchopin.pl
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Opisy badanych stron

Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o.
dipol.tkb.pl

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym.

Podobnie jak żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie wiele odnośników posiada zdublowaną informację w swoim tytule, 
powodując tzw. „efekt jąkania” czyli kilkukrotne powtarzanie tej samej informacji. 

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku możliwości 
rozwinięcia menu w kolumnie bez użycia myszki.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 261

http://dipol.tkb.pl
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Opisy badanych stron

Telewizja Kablowa Hajnówka sp. j.
tvkhajnowka.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „AA”, „Fixed 
layout”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 262

http://tvkhajnowka.pl
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Opisy badanych stron

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.
tkk.net.pl

W serwisie większość grafik nie została poprawnie opisana tekstem 
alternatywnym. Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Przyciski formularzy są puste.

Na stronie głównej hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa, a na 
podstronach nie ma jej wcale.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są w ogóle wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Wiele odnośników jest pustych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 263

https://tkk.net.pl
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Opisy badanych stron

Telewizja Kablowa Satel Sp. z o.o.
satellezajsk.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane nie są optymalnie wykorzystane.

Słaba widoczność fokusa podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 264

https://satellezajsk.pl
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Opisy badanych stron

Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o.
tks.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości, zwłaszcza na 
podstronach.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu wiele 
informacji nie jest widocznych.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Wiele odnośników jest pustych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Skip linki opisane są w języku angielskim

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 265

http://tks.pl
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Opisy badanych stron

Telico Sp. z o.o.
telico.pl

W serwisie brakuje struktury nagłówków. Teksty alternatywne dla grafik nie są 
adekwatne do ich zawartości.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „czytaj więcej”

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 266

http://telico.pl
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Opisy badanych stron

Telkab Sp. z o.o.
tczew.net.pl

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

W serwisie brakuje również struktury nagłówków.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Wiele odnośników zawiera niejednoznaczne informacje jak np. więcej, lub nie są 
opisane wcale.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia zakładek przyklejonych do krawędzi przeglądarki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 267

https://tczew.net.pl
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Opisy badanych stron

TEL-KAB Sp. z o.o. S.K.
telkab.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje lub są puste.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 268

https://telkab.pl
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Opisy badanych stron

Tellion Sp. z o.o.
tellion.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 269

http://tellion.pl
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Opisy badanych stron

Tel-Net Krzysztof Frąc
bezprzewodowy.internetdsl.pl

Serwis trudno ocenić w porównaniu do pozostałych, ponieważ zawiera tylko 
jedną stronę.

W serwisie kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa, zwłaszcza na mapie.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 270

http://bezprzewodowy.internetdsl.pl
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Opisy badanych stron

Telsat Systemy Teleinformatyczne Paweł Kowalski, 
Krystyna Jędrzejczyk s.c.
osiedlowa.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Wiele pól formularzy nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 271

http://osiedlowa.pl
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Opisy badanych stron

The Best Media Halina Ostrowska
bestlan.net

W serwisie żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Niektóre odnośniki i przyciski zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „1”, 
„<”, „A”, „navi” itp.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu oraz opcji dostępności bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 272

http://bestlan.net
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Opisy badanych stron

Timplus s.c. Bogusław Dudek, Radosław 
Walentowski
fiberplus.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.W serwisie hierarchia oraz struktura 
nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Obsługa za pomocą klawiatury jest praktycznie niemożliwa z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma 
możliwości rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 273

http://fiberplus.pl
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Opisy badanych stron

TKSoftware Tadeusz Kowalczyk
eurotelefon.eu

Najpoważniejszym problemem jest główny język dokumentu, który wskazuje, 
że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują zawartość 
z polskim tekstem w języku angielskim przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Na podstronach teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich 
zawartości.

Brakuje sensownej struktury nagłówków.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Rysunek 274

http://eurotelefon.eu
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Opisy badanych stron

Tomasz Karolczak Netgate S.C. Tomasz Karolczak 
I Jacek Banecki
ng.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast wielu treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury może być kłopotliwa z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 275

http://ng.pl
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Opisy badanych stron

TOP-NET s.c. Maciej Cieplak, Tomasz Czajkowski
top.net.pl

W serwisie brakuje wszystkich niezbędnych pod kątem dostępności elementów 
jak: prawidłowe teksty alternatywne do grafik, nagłówków, list, deklaracji języka 
strony.

Ponadto nie znajdziemy skip linków oraz wyszukiwarki.

Słaby fokus oraz brak możliwości rozwinięcia górnego menu stanowi poważną 
barierę dla osób posługujących się klawiaturą.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Ponadto znajdują się niejednoznaczne linki typu: „więcej”.

Niektóre odnośniki są puste.

Kod HTML posiada błędy.

Serwis otrzymał jedną z najniższych ocen.

Rysunek 276

http://top.net.pl
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Opisy badanych stron

TPnets.Com Sp. z o.o.
mnc.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości, a wiele z nich 
nie posiada ich wcale. Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Większość pól formularzy nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada liczne błędy.

Rysunek 277

https://mnc.pl
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Opisy badanych stron

Trade Partner Sp. z o.o.
tradepartner.pl

W serwisie znajdują się animacje flash, które nie są osiągalne dla technologii 
asystujących oraz urządzeń mobilnych.

Żadne pole formularza nie posiada etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 278

http://tradepartner.pl
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Opisy badanych stron

Transmitel Sp. z o.o.
transmitel.pl

Praktycznie żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. 
Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

W serwisie brakuje struktury nagłówków.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są wcale wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Wiele odnośników jest pustych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu słabo widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Rysunek 279

http://transmitel.pl


339

Opisy badanych stron

Treston Andrzej Skraba (Treston S.C. Paweł Kędziora, 
Andrzej Skraba)
treston.net

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości np. „akapit-txt”.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. 

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 280

http://treston.net
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Opisy badanych stron

TVK Elżbieta Zjawiona
tvk.pl

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Brak struktury nagłówków.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane na podstronach.

Kontrast większości treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Na stronie głównej brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 281

http://tvk.pl
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Opisy badanych stron

Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.
virginmobile.pl

Teksty alternatywne dla niektórych grafik nie są adekwatne do ich zawartości 
i funkcji. Jest to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. 

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki oraz zbyt słabo widocznego fokusa.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje również ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 282

http://virginmobile.pl
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Opisy badanych stron

Virtual Line Sp. z o.o.
vline.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający. 

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Wiele odnośników jest pustych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
dotarcia do niektórych elementów bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 283

http://vline.pl
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Opisy badanych stron

Virtual Telecom A.Sergiel, D.Ładniak sp.j.
virtualtelecom.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

Brak struktury nagłówków.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „dowiedz się 
więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest utrudniona z powodu braku widocznego 
fokusa na niektórych elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 284

http://virtualtelecom.pl
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Opisy badanych stron

Voice Net Sp. z o.o.
voice-net.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. ”sprawdź”, 
„czytaj więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 285

http://voice-net.pl
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Wave Fiber Sp. z o.o.Wave Gdynia Sp. z o.o.Wave 
Radio Sp. z o.o.
wave.com.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa. 

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „tutaj” czy 
pusty link zawierający logo.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 286

http://wave.com.pl
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WDM Computers Maria Jarosławska
wdm.pl

Nie wszystkie elementy graficzne svg posiadają dodane etykiety z tekstem 
alternatywnym.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

Na podstronach serwisu hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest 
prawidłowa.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „zobacz więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 287

http://wdm.pl
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Webteam Telekomunikacja sp. z o.o. sp.k.
webteam.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami. Ponadto na podstronie 
z formularzem zgłoszenia serwisowego znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która 
skutecznie uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Niektóre pola tego formularza nie posiadają etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast wielu treści nie jest wystarczający. Wiele odnośników jest pustych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki treści.

Serwis jest zbudowany za pomocą tabel. Jest to metoda archaiczna 
i niekorzystnie wpływająca na dostępność serwisu.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 288

http://webteam.pl
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WICOS Łukasz Kucharski
wicos.pl

W serwisie brakuje struktury nagłówków.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Przycisk formularza wyszukiwarki nie posiada opisu tekstowego.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 289

http://wicos.pl
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Wide-Net Jacek Wajda
wide-net.pl

W serwisie teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest 
to szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. grafiki bez 
opisów alternatywnych.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia lewego menu bez użycia myszki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 290

http://wide-net.pl
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Wifimax s.c. Światłowski Radosław Zaremba Łukasz
wifimax.pl

W serwisie teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są wykorzystane.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „1”, „2”, „prev”.

Nie ma możliwości rozwinięcia wtyczki Facebook za pomocą klawiatury.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 291

http://wifimax.pl
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Wi-Net Łukasz Wlazłowski
wi-net.pl

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami. Ponadto na podstronie 
z formularzem kontaktowym znajduje się obrazkowa CAPTCHA, która skutecznie 
uniemożliwia obsługę dla osób z dysfunkcją wzroku.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Obsługa za pomocą klawiatury może być utrudniona z powodu słabo 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Brakuje również ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 292

http://wi-net.pl
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World Discount Telecommunication Polska Sp. z o.o.
mywdt.com.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Niektóre pola formularza kontaktowego nie posiadają etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z dwóch powodów: braku 
widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych oraz braku możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Rysunek 293

http://mywdt.com.pl
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Wrocnet Sp. z o.o.
wrocnet.pl

W serwisie obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z dwóch powodów: 
braku widocznego fokusa na wielu elementach nawigacyjnych oraz braku 
możliwości rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza np. kontaktowego nie posiada etykiety.

Hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 294

http://wrocnet.pl
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WWNET Bożena Furgol
wwnet.pl

Najpoważniejszym problemem w serwisie jest główny język dokumentu, który 
wskazuje, że strona jest w języku angielskim. Programy czytające odczytują 
zawartość z polskim tekstem w języku angielskim przez co przekaz jest całkowicie 
niezrozumiały.

Żadna z grafik nie została poprawnie opisana tekstem alternatywnym. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole formularza kontaktowego nie posiada etykiety.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast większości treści nie jest wystarczający. 

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 295

http://wwnet.pl
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Z.U.H. Elektron s.c. Bogumiła Wyka, Ryszard Wyka
elektron.com.pl

W serwisie brak struktury nagłówków.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Niektóre pola formularzy nie posiadają etykiety.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

Kontrast niektórych treści nie jest wystarczający.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia górnego menu bez użycia myszki.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
wyszukiwarki treści.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 296

http://elektron.com.pl
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Zakład Usług Antenowych Antserwis sp.j. Kazimierz 
Kociński, Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz
antserwis.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

Niektóre pola formularzy nie posiadają etykiet.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Kontrast wielu treści, zwłaszcza nawigacyjnych nie jest wystarczający.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „czytaj więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto użytkownik zostaje 
zablokowany na slajderze.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 297

http://antserwis.pl
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Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A.
zetosa.pl

W serwisie brakuje struktury nagłówków.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Żadne pole w formularzach nie posiada etykiety.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „czytaj więcej”.

Obsługa za pomocą klawiatury jest niemożliwa z powodu braku widocznego 
fokusa na wielu elementach nawigacyjnych, a ponadto nie ma możliwości 
rozwinięcia ułatwień dostępu bez użycia myszki.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 298

http://zetosa.pl
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ZetNet Zbigniew Struski
zetnet.slupsk.pl

W serwisie żadne pole formularza nie posiada etykiet.

Struktura nagłówków nie istnieje. Jeden nagłówek trzeciego poziomu 
zdecydowanie nic nie wnosi.

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

Nie wszystkie odnośniki posiadają jednoznaczny opis jak np. „partner MadMax”, 
który jest grafiką bez uzupełnionego tekstu alternatywnego.

Znaczna część podstron nie posiada unikalnego tytułu.

W serwisie brakuje ogólnej wyszukiwarki treści.

Podczas nawigacji za pomocą klawiatury fokus jest słabo widoczny lub nie jest 
widoczny wcale.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków oraz 
braku możliwości rozwinięcia menu „Oferta”.

Listy nie zostały optymalnie wykorzystane.

Brakuje również dodatkowych ułatwień. Przede wszystkim konieczna jest  
możliwość podwyższenia kontrastu ponieważ aktualnie wiele elementów nie 
spełnia minimalnych wymagań określonych w standardzie WCAG 2.0.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 299

http://zetnet.slupsk.pl
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Zicom Next Sp. z o.o.
zicom.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Jest to 
szczególnie istotne dla tych, które są odnośnikami.

Niektóre pola formularzy nie posiadają etykiet.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania.

Niektóre odnośniki zawierają niejednoznaczne informacje jak np. „A-”, „A”, „A+”.

Niektórych elementów nie można obsłużyć za pomocą klawiatury jak np. 
etykietki przyklejone do prawej krawędzi przeglądarki czy listy rozwijanej wyboru 
miasta.

Brakuje również definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu aplikacje 
asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość strony.

Nawigacja może być również utrudniona z powodu braku tzw. skip linków.

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 300

http://zicom.pl
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ZTS Echostar Studio Piotr Ziemniewicz
echostar.pl

Teksty alternatywne dla grafik nie są adekwatne do ich zawartości. Problem 
głównie dotyczy elementów ozdobnych.

Niektóre pola formularza nie posiadają etykiet.

W serwisie hierarchia oraz struktura nagłówków nie jest prawidłowa.

Listy wypunktowane, które są zalecanym sposobem na opisywanie grup linków 
nie są optymalnie wykorzystane.

W serwisie znajduje się kontrolka do zmiany kontrastu, lecz po jej włączeniu nie 
wszystkie treści spełniają minimalne wymagania jak np. niewidoczne opisy pól 
formularza kontaktowego.

Nie wszystkie podstrony posiadają unikalny tytuł, który jest istotny m.in. dla 
użytkowników posługujących się programami czytającymi.

Na podstronach brakuje definicji głównego języka dokumentu, dzięki któremu 
aplikacje asystujące rozpoznają w jakim języku mają odczytywać zawartość 
strony

Kod HTML posiada błędy.

Rysunek 301

http://echostar.pl
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ZURT Sp. z o.o.
zurt.pl

Serwis zurt.pl (toya.net.pl) wypadł w rankingu jako jeden z lepszych pod kątem 
wymogów dostępności.

Znajdują się jeszcze jednak elementy, które wymagają dopracowania jak 
np. uzupełnienie treści etykiet w formularzu logowania, zastosowanie list do 
niektórych treści, zastosowanie czcionki zamiast graficznych tekstów, które 
w trybach wysokiego kontrastu nie ulegają dostosowaniu czy choćby możliwość 
rozwinięcia wtyczki Facebbok za pomocą klawiatury.

Oprócz tego kod HTML posiada drobne błędy.

Rysunek 302

http://zurt.pl
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