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Wnioski z wywiadów z osobami    
 z niepełnosprawnością wzrokową



zaawansowane opcje wyszukiwania, filtrowania, 

szczegółowe, precyzyjne informacje wraz z wymiarami i wieloma

wiarygodnymi zdjęciami, 

potwierdzenie wiarygodności informacji, na ile są aktualne i zgodne z

rzeczywistością. 

informacje pomagające odnaleźć drogę i wejście do nowego miejsca,

skrócenie czasu poszukiwania potrzebnych informacji,

przystosowanie stron do czytnika ekranu i innych technologii wspierających.

W procesie projektowym wywiady pogłębione są prowadzone na wczesnym

etapie. Ich celem jest poznanie potrzeb i problemów przyszłych użytkowników,

zbudowanie empatii. Dzięki temu projektując aplikację wiemy, że projektujemy

ją na podstawie prawdziwych potrzeb i trudności, a nie naszych wyobrażeń.

Niniejszy raport przedstawia wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych rozmów

i rekomendacje projektowe. W wywiadach wzięły udział 4 osoby z

niepełnosprawnością ruchu i 5 osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Wywiady uwidoczniły, że w kontekście planowania wizyt w nowych miejscach

głównymi potrzebami osób z niepełnosprawnością ruchową są:

Natomiast dla osób z niepełnosprawnością wzrokową najważniejsze są:

WPROWADZENIE
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OPIS 
METODY BADAWCZEJ

badanych z

niepełnosprawnością

ruchową4
badanych z

niepełnosprawnością

wzrokową5

Pytania dotyczyły wizyt w 3 typach

miejsc, wyodrębnionych ze względu

na ich charakterystykę: lokale

gastronomiczne, urzędy i wydarzenia

kulturalne. Do pytań włączyłyśmy

zadanie polegające na zaplanowaniu

wyjścia do nowego miejsca.

Chciałyśmy zaobserwować z jakich

narzędzi korzystają badani, jakie

elementy stron są dla nich kluczowe,

jak po nich nawigują. 

Pytania

z niepełnością ruchową (poruszające się

na wózku lub o kulach) oraz wzrokową

(osoby niewidome i słabowidzące),

w wieku od 16 lat (nie stawiałyśmy

górnej granicy wiekowej, ponieważ

osoby starsze również należą do grupy

docelowej),

korzystające z urządzeń - smartfona lub

komputera,

uczęszczające do miejsc publicznych

(takich jak lokale, instytucje kulturalne,

wydarzenia, urzędy). 

Do badania wytypowaliśmy osoby:

Badani

Celem badania było sprawdzenie,

jakie są potrzeby badanych w

kontekście wyjść do nowych

miejsc. Co robią krok po kroku,

planując takie wyjście? Jakie są

ich oczekiwania? Jakie trudności i

ułatwienia napotykają?

Cel badania

wywiadów

pogłębionych9
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WNIOSKI Z WYWIADÓW Z OSOBAMI    
 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

szczegółowe informacje

Precyzyjne informacje wraz z wymiarami i zdjęciami.

Nr 2 —

zaawansowane opcje wyszukiwania
Filtry, które pomogą w wyborze optymalnego miejsca

Nr 1 —

potwierdzenie wiarygodności informacji
Na ile informacje oraz zdjęcia są aktualne oraz zgodne z

rzeczywistością. 

Nr 3 —

Liczba wywiadów: 4 

Główne potrzeby badanych, jakie uwidoczniły się w wywiadach: 
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REKOMENDACJE PROJEKTOWE

Problemy, potrzeby
użytkowników 

Rekomendacje
projektowe

Jak sobie teraz z
tym radzą 

Brak lub

utrudniony dostęp

do informacji na

temat lokalizacji

wejścia i sposobu

poruszania się po

budynku 

przeglądają zdjęcia

na street view 

szukają na stronie w

zakładkach Kontakt

i O nas 

dzwonią

obchodzą budynek

dookoła 

dopytują napotkane

osoby 

zakładka z informacjami na

temat układu budynku,

podzielonymi na kategorie,

np. wejście do budynku,

plan budynku, recepcja 

każda kategoria informacji

zawiera: nazwę,

szczegółowe informacje

wraz z parametrami (np.

nachylenie podjazdu) oraz

zdjęcia (np. rzut budynku,

zdjęcie wejścia)

Brak bądź

nieprecyzyjne

informacje na temat

dostępności danego

miejsca 

 

Piktogramy bywają

zbyt ogólne, nie

uwzględniają

wszystkich aspektów

i różnych potrzeb  

dzwonią, dopytują szczegółowy opis

ułatwień/ utrudnień z

parametrami i zdjęciami 

Informacja o dacie

aktualizacji opisu, 

opinie, komentarze

użytkowników, którzy

zweryfikują zgodność

opisu z rzeczywistością 

formularz zgłoszenia

niezgodności opisu z

rzeczywistością 
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REKOMENDACJE PROJEKTOWE

Problemy, potrzeby
użytkowników 

Rekomendacje
projektowe

Jak sobie teraz z
tym radzą 

Zdjęcia, które

wprowadzają w

błąd, np.

zniekształcona

perspektywa

sprawia, że lokal

wydaje się większy 

dzwonią, weryfikują

dopytując 
zamieszczanie zdjęć

zrobionych przez osoby

weryfikujące miejsce, 

możliwość dodawanie zdjęć

również przez

użytkowników, 

data zamieszczenia zdjęcia, 

dodatkowy, szczegółowy opis

z parametrami, np.

przestrzeni między stolikami, 

możliwość dodania opinii

bądź komentarzy przez

użytkowników, które pomogą

w bieżącej weryfikacji opisu

Podczas

wyszukiwania

istotnym elementem

jest lokalizacja

miejsca 

wyszukują miejsca

w interesującej ich

lokalizacji na

Google maps, a

następnie

weryfikują na

stronie lub

dzwoniąc czy są

dostosowane do

ich potrzeb  

możliwość filtrowania

wg dzielnic i ułatwień

dla osób z różnymi

ograniczeniami, 

zbiorcza mapa na stronie

wyników wyszukiwania, 

mapa na karcie miejsca  
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REKOMENDACJE PROJEKTOWE

Problemy, potrzeby
użytkowników 

Rekomendacje
projektowe

Jak sobie teraz z
tym radzą 

Chcą wybierać nie

tylko miejsca

przystosowane, ale

jednocześnie

interesujące dla

nich np. ze

względu na

wystrój czy menu,

świadczące usługi

dobrej jakości 

wpisują w

wyszukiwarce rodzaj

lokalu (np. restauracja

indyjska) i sprawdzają

po kolei na stronach

lokali w zakładce O

nas lub Kontakt, na ile

są dostosowane do ich

potrzeb  

krótki opis,

charakterystyka lokalu (np.

rodzaj kuchni), 

filtry w wyszukiwarce

zawierające  ułatwienia dla

osób z

niepełnosprawnością

ruchową  

opinie, oceny innych

użytkowników  

polecane - powiązane

tematycznie miejsca,

wydarzenia 

Trudność w

znalezieniu miejsc

dostosowanych do

potrzeb swoich i osób,

które im towarzyszą 

(np. potrzeby

związane z konkretną

niepełnosprawnością,

udogodnienia dla

małych dzieci,

dostępność ogródka) 

sprawdzają

informacje na

stronach

wybranych miejsc 

zaawansowane

wyszukiwanie, filtry

uwzględniające różne

potrzeby (związane z

niepełnosprawnością,

wiekiem, rolą opiekuna

małego dziecka, ale też

ogólne takie jak np.

ogródek)  

8

- użytkownicy z niepełnosprawnością ruchową



Informacje, jakich potrzebują użytkownicy        
 z niepełnosprawnością ruchową

szerokość ciągów komunikacyjnych w tym przestrzeni między stolikami  

szerokość drzwi, wymiary windy 

informacja o barierach architektonicznych takich jak schody, progi 

układ budynku - w jakiej części znajdują się toaleta, recepcja, windy, itp. 

opis toalety - jakie wprowadzono ułatwienia, wymiary 

lokalizacja parkingu, jak bardzo oddalony jest od wejścia 

odległość od przystanku, opcje dojazdu mpk 

lokalizacja przystosowanego wejścia, podjazdu, windy do budynku 

parametry podjazdu (długość, szerokość, kąt nachylenia)

rodzaj nawierzchni w przypadku dojścia do lokalu lub na terenie

wydarzenia (np. piasek, po którym trudno przejechać na wózku) 

Informacje, jakich potrzebują o miejscu: 

Informacje, jakich potrzebują o dojeździe: 
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WNIOSKI Z WYWIADÓW Z OSOBAMI    
 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Liczba wywiadów: 5

Główne potrzeby badanych, jakie uwidoczniły się w wywiadach: 

Poznanie drogi do nowego miejsca
Zgromadzenie informacji o trasie, punktach

charakterystycznych wokół miejsca  

Nr 1 —

Skrócenie czasu

Skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie interesujących

informacji 

Nr 2 —

Strony przystosowane do czytnika ekranuNr 3 —
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Korzystanie ze stron przystosowanych do czytnika ekranu

i innych technologii wspierających



REKOMENDACJE PROJEKTOWE

Problemy, potrzeby
użytkowników 

Rekomendacje
projektowe

Jak sobie teraz z
tym radzą 

Droga do nowego

miejsca i jego

odnalezienie po

opuszczeniu

pojazdu

(komunikacja

miejska, taksówka)

zbierają informacje o

punktach

charakterystycznych,

dojeździe

dzwonią do

wybranego miejsca z

prośbą o opisanie

trasy, punktów

charakterystycznych  

korzystają z

programu do

nawigacji dla osób

niepełnosprawnych 

Opis charakterystycznych

miejsc w najbliższej okolicy

(apteka, kościół, rzeka)  

Opis wejścia do budynku

(schody, informacje o

szyldzie lub jego braku,

które drzwi, jaka klamka) 

Przycisk do zakładki /

podstrony “wskazówki

dojazdu” gdzieś możliwie na

początku karty miejsca 

Jaskrawe kolory,

nieczytelne fonty   

Stosowanie

stonowanych kolorów, o

dobrym kontraście 

Brak zapisywania

informacji dużymi

literami 

Czytelny font 
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REKOMENDACJE PROJEKTOWE

Problemy, potrzeby
użytkowników 

Rekomendacje
projektowe

Jak sobie teraz z
tym radzą 

Odnalezienie

potrzebnych

informacji w

Internecie zajmuje

dużo czasu, jest

pracochłonne:  

na stronach

znajduje się zbyt

dużo informacji,

istotne informacje

są ciężko dostępne

(ukryte w

zakładkach, na

końcu strony) 

Ograniczenie ilości

przeglądanych stron   

Unikanie stron z dużą

ilością informacji

(facebook, trip

advisor) 

Poruszanie się po

stronie nagłówkami  

Chodzenie w miejsca

znajome lub polecone

przez innych 

Ograniczenie ilości

informacji do

podstawowych w

wyszukiwarce i na liście

miejsc  

Zadbanie o stosowanie

nagłówków do treści 

Najważniejsze informacje

dla osób z

niepełnosprawnością

wzroku umieszczać na

początku, umieszczanie

linków “skip to content” 

Nieznajomość układu

budynku, w którym

jest się po raz

pierwszy 

Umieszczenie planu

budynku / lokalu  

Opis układu budynku,

najważniejszych miejsc i

pomieszczeń, opis

poruszania się po

budynku 

Zrobienie zdjęcia

planu budynku i

przybliżenie go sobie

na telefonie 
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REKOMENDACJE PROJEKTOWE

Problemy, potrzeby
użytkowników 

Rekomendacje
projektowe

Jak sobie teraz z
tym radzą 

Niedostosowanie

stron

internetowych do

czytnika tekstu  

(zablokowanie

kopiowania,

wyskakujące

okienka, dużo

dodatkowych

przycisków,

automatycznie

naciskanie się

przycisków po

zaznaczeniu przez

czytnik) 

Korzystanie z innych

urządzeń (np.

otwieranie strony na

większym ekranie

dotykowym i

wskazywanie palcem

czytnikowi miejsca

do odczytania)   

Rezygnacja z

przeglądania strony i

przejście na inną  

Strona responsywna 

Strona dostosowana do

czytników tekstu 

Brak pop-upów 

Ograniczenie liczby

przycisków, 

Zapewnienie dużej

powierzchni klikanej tym

przyciskom 

Dbanie o hierarchie

nagłówków, 

Nadawanie nagłówków

treściom na stronie 

Umożliwienie zaznaczania

treści 

Brak elementów

rozwijanych na zasadzie

hovera 

Potrzeba znalezienia

podstawowych

informacji o miejscu

(Adres / godziny

otwarcia / telefon /

data wydarzenia /

menu / udogodnienia

dla dzieci/ opinie) 

Podanie podstawowych

informacji na temat

danego miejsca 

Umożliwienie dodania

opinii 

Wyszukiwanie

miejsc w google

maps, czytanie

opinii

Odwiedzanie stron

konkretnych lokali
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Informacje, jakich potrzebują użytkownicy.       
 z niepełnosprawnością wzrokową

układ budynku - gdzie jest główny punkt (recepcja, bar) gdzie jest

toaleta, gdzie jest szukany gabinet / pokój, jaki jest rozstaw stolików, jak

poruszać się po budynku

akustyka w danej przestrzeni, informacje o cichych godzinach

oświetlenie wnętrza lokalu

udogodnienia dla dzieci

punkty charakterystyczne / orientacyjne (kościół, apteka, most,

przystanek autobusowy)

jakimi środkami komunikacji miejskiej można podjechać

na ile skomplikowany jest dojazd do danego miejsca (liczba przesiadek)

zweryfikowanie czy okolica jest im znajoma

informacje ułatwiające trafienie do wejścia - gdzie jest wejście, po której

stronie drogi, krztałt klamki, które to drzwi, faktura ściany

czy są schody przy wejściu, szczególnie schody w dół lub obniżenie

terenu

Informacje, jakich potrzebują o miejscu: 

Informacje, jakich potrzebują o dojeździe: 
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