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Desk research

O czym musimy pamiętać projektując?

Z poziomu całego serwisu

● Zapewnienie dostępność strony z poziomu czytnika ekranu, zdjęcia, 

grafiki, obrazy muszą posiadać teksty alternatywne

● Zapewnienie możliwości obsługiwania strony jedynie z poziomu 

klawiatury 

● Zadbanie o odpowiednią strukturę strony (nagłówki, które pozwolą 

osobom korzystającym z czytników sprawnie poruszać się po serwisie)

● Zachowanie właściwego kontrastu, umożliwienie włączenia trybu „black 

mode”

● Unikanie zapisywania całych wyrazów dużymi literami

● Przekazywanie treści w dodatkowy sposób niż jedynie kolorem (kolor nie 

może być jedynym sposobem)

● Unikanie reklam i pop-upów

● Przestrzenie klikalne muszą być odpowiednio duże

● Niewielka liczba kliknięć do osiągnięcia celu

● Zapewnienie możliwości cofnięcia, poprawy w razie popełnienia błędu

● Używanie prostego języka (w miarę możliwości ETR - Easy To Read)

● Zadbanie o przejrzystość strony poprzez  whitespace, wyraźną czcionkę

● Zapewnienie możliwości obsługi aplikacji jedną ręką



D
es

k 
re

se
ar

ch

2

Desk research

O czym musimy pamiętać projektując?

Istotne elementy opisu miejsca, wydarzenia:

● Informacja o możliwościach dojazdu do placówki, wejściu do budynku i 

poruszania się wewnątrz (zarówno komunikacji poziomej jak i pionowej)

● Informacje o dostępnych toaletach i parkingach

● Opis ewentualnych barier architektonicznych

● Występowanie sygnalizacji dźwiękowej w pobliżu danego miejsca

● Dostępność dokumentów, materiałów dostosowanych do osób z 

niepełnosprawnością wzroku

● Obecność tłumacza migowego lub dodatkowego wsparcia personelu w 

placówce oraz gdzie go szukać

● Dostępność pętli indukcyjnej

● Możliwość dodania przejrzystej mapy budynku/przestrzeni

● Informacja o „cichych godzinach” bądź/i możliwości wyciszenia

● Określenie zatłoczenia, natężenia hałasu

● Informacja o oświetleniu danego miejsca

● Dostępność napisów przy wydarzeniach

● Informacja o występowaniu bądź nie efektów specjalnych w ramach danego 

wydarzenia

Kontent (treść serwisu)
● Easy to read – treści zapisywane w prosty sposób

● Przy materiałach video: napisy i/lub tłumacz migowy, audiodeskrypcja

● Brak chwytów marketingowych oraz tzw. dark patternów

● Tytuły powinny w jednoznaczny sposób obrazować treść na stronie
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Desk research

Metodologia

Desk research 

Zbieranie i ocena już istniejących danych, które są łatwo dostępne.

Przykładowo: artykuły, opublikowane raporty, oceny i komentarze użytkowników

istniejących aplikacji.

Pytania badawcze: 

• Jakie potrzeby w świecie cyfrowym mają osoby z niepełnosprawnościami?

• Z jakimi barierami w świecie cyfrowym spotykają się osoby z 

niepełnosprawnościami?

• Jakie potrzeby w przestrzeni publicznej mają osoby z niepełnosprawnościami?

• Z jakimi barierami w przestrzeni publicznej spotykają się osoby z 

niepełnosprawnościami?

Grupy niepełnosprawności na które zwróciłyśmy uwagę przy 

zbieraniu informacji:

• niepełnosprawność ze względu na zmysły (słuch, wzrok)

• niepełnosprawność ruchowa (brak sprawności kończyn górnych, dolnych,

paraliż)

• niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne
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Potrzeby w świecie cyfrowym

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność kończyn górnych, paraliż

• Brak reklam (ze względu na przypadkowe kliknięcia)

• Jak najmniej kliknięć

• Podpowiadanie słów/zdań przy wpisywaniu tekstu

• Wydłużony czas reakcji aplikacji na kliknięcia (dopiero dłuższe przyciśnięcie

elementu wywołuje reakcje) – zapobieganie przypadkowym kliknięciom

• Możliwość cofnięcia / poprawy

• Duża przestrzeń klikalna

• Możliwość obsługi aplikacji jedną dłonią

• Zaprojektowanie aplikacji w taki sposób, by możliwe było poruszanie się po

stronie przy pomocy klawiatury lub innego urządzenia wejścia

Niepełnosprawność kończyn dolnych

• Potrzeba informacji (dojazd na miejsce, dostępność: toalet, parkingi, poruszanie

się dookoła i wewnątrz obiektów, dodatkowe ułatwienia/utrudnienia)

Osoby starsze

• Niechęć do urządzeń cyfrowych

• Możliwość porozmawiania z „żywym” człowiekiem (niechęć do „bootów”)

• Możliwa niższa cierpliwość
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Potrzeby w życiu codziennym

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność kończyn górnych
• Wolniejsze wykonywanie codziennych czynności (zwłaszcza manualnych)

• W przestrzeni publicznej możliwe problemy z: otwarciem drzwi, pisaniem (podpisy 

np. w banku), wypełnieniem (wyklikaniem) formularza w biletomacie, parkomacie, 

kiosku.

Niepełnosprawność kończyn dolnych
• Informacje o najbliższych dostępnych: toaletach, parkingach

• Informacje o transporcie/dojeździe: dostępna komunikacja miejska, miejsca

parkingowe, długość dojazdów, progi, podjazdy/rampy, otwieranie drzwi

• Informacje o budynku: otwieranie drzwi, komunikacja pozioma (brak progów,

szerokość korytarzy/przejść), komunikacja pionowa (dostępne windy,

podnośniki na schodach, rampy), dostępne toalety, inne ułatwienia (np. pomoc

personelu za wezwaniem, obniżony blat do obsługi osoby na wózku)

• Aktualność informacji – problem z obiektem „pozornie dostępnym” (drzwi do

toalety dla osób z niepełnosprawnościami zamknięte na kłódkę, toaleta

wykorzystywana jako składzik, schody do windy, niedziałający podnośnik, brak

zadeklarowanej pomocy personelu)

Rodziny osób niepełnosprawnych
• Możliwe problemy z kręgosłupem

Wszyscy:
• Wsparcie psychologiczne (zwłaszcza w przypadku wystąpienia nagłej 

niepełnosprawności lub gdy osobą niepełnosprawną jest dziecko)

• Informacje o dofinansowaniach/fundacjach/wsparciu
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Potrzeby w świecie cyfrowym

Niepełnosprawności związane ze zmysłami

Niepełnosprawność wzroku
• osoby niewidome lub niedowidzące korzystają ze stron 

internetowych/aplikacji z wykorzystaniem czytnika ekranu

• istotnym elementem jest zapewnienie tekstu alternatywnego do 

umieszczonych na stronie obrazków

• do bezpośredniej obsługi wykorzystują zwykle klawiaturę (czasami 

myszkę)

• sprawnemu poruszaniu się po stronach sprzyja odpowiednia struktura 

strony (nagłówki)

• zachowanie odpowiedniego kontrastu ułatwi odbiór strony osobom 

niedowidzącym, możliwość zastosowania trybu “black mode” ułatwia 

korzystanie z aplikacji

• słowa zapisane w całości dużymi literami mogą sprawiać problem osobom 

z niedowidzeniem

• kolor nie może być jedynym sposobem przekazywania treści w serwisie 

• zapewnienie audiodeskrypcji przy materiałach wideo

Niepełnosprawność słuchu
• dostosowanie treści wideo  w postaci tłumacza migowego i/lub napisów

• dla niektórych osób niesłyszących język polski jest językiem obcym, 

drugim po języku migowym, dlatego istotnym elementem jest dobre 

zredagowanie i przystępność tekstów zawartych w serwisie
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Potrzeby w przestrzeni publicznej

Niepełnosprawności związane ze zmysłami

Niepełnosprawność wzroku
• ważnym elementem jest sygnalizacja dźwiękowa w przestrzeni 

publicznej

• odpowiednie dostosowanie dokumentów i dostępnych materiałów 

(większy druk, możliwość powiększenia, tablice tyflo, użycie alfabetu 

Braille’a)

• zniesienie barier architektonicznych takich jak nierówności w podłożu 

(obecność krawężników, zbyt wąskich przestrzeni)

Niepełnosprawność słuchu
• potrzeba zapewnienia tłumacza migowego w przestrzeni publicznej

• dostępność pętli indukcyjnej

• tablice informacyjne wyświetlające komunikaty w budynkach 

użyteczności publicznej czy środkach transportu publicznego

• dostępność napisów do wydarzeń społecznych czy kulturalnych 
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Potrzeby i problemy w świecie cyfrowym

Niepełnosprawność intelektualna

Potrzeby w świecie cyfrowym
• stosowanie prostego języka - ETR (Easy to read) (m. in.

wytłumaczenie trudnych słów, pisanie po jednym zdaniu w linijce,

załączenie obrazka/zdjęcia tłumaczącego treść) - aby tekst został

zakwalifikowany jako ETR, musi zostać przetestowany przez osobę z

niepełnosprawnością intelektualną

• tekst powinien być wyraźny i czytelny na jednolitym tle, zgodny z ww.

zasadami ETR (czcionka bezszeryfowa, o wielkości min. 14 px)

• brak reklam, pop-upów i animacji

• brak dark patternów (czyli metod wykorzystujących psychologię do

wymuszenia konkretnej reakcji użytkownika) ,

• brak treści marketingowych

• łatwa w obsłudze wyszukiwarka na stronie

• tytuły w jednoznaczny sposób powinny obrazować treść na stronie

(osoby niepełnosprawne intelektualnie wskazują problemy ze

znalezieniem właściwej strony, oraz nieadekwatność znalezionej treści

do oczekiwanych przez nich informacji jako najbardziej uciążliwe

elementy korzystania z internetu)

• przejrzystość strony, stosowanie odpowiednich whitespace’ów

(pustych przestrzeni między elementami strony)

• brak ograniczeń czasowych dla wykonywania czynności takich jak

kliknięcie, pisanie, czytanie tekstu

Potrzeby osób w spektrum autyzmu
• osoby w spektrum preferują przewidywalność, powtarzalność

i korzystanie ze schematów

• zapewnienie możliwie małej ilość bodźców

• unikanie natłoku treści, podawanie informacji w “niewielkich porcjach”,

łatwych do zrozumienia

• osoby w spektrum mogą mieć problemy z komunikacją

i wypowiadaniem się
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Potrzeby i problemy w przestrzeni publicznej

Niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia 

psychiczne

• Przejrzysta organizacja przestrzeni budynku oraz

oznaczenia ważnych punktów za pomocą uproszczonej

informacji graficznej (piktogramów)

• Nagłe pojawienie się efektów specjalnych podczas

spektaklu dla osób z problemami zdrowia psychicznego

może być trudnym przeżyciem

• Potrzeba przebywania w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego

bądź świadomość w którym miejscu takie wyjścia się

znajdują - jest to związane z poczuciem dyskomfortu w

dużym, zaciemnionym pomieszczeniu jak sala kinowa bądź
teatralna

• Dostęp do osobnego pomieszczenia, gdzie jest możliwość

wyciszenia, zapewnienie osobnego pomieszczenia bądź

“cichych godzin” ze względu na przeciążenie sensoryczne w

danym miejscu

• Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź

zaburzeniami psychicznymi ważna może być informacja

dotycząca zatłoczenia danego miejsca, natężenia hałasu

czy oświetlenia (dyskomfort związany ze zbyt jasnym

światłem
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Spis źródeł

slajd 4, 5:

● https://www.mobilex.pl/blog/aplikacje-mobilne-dla-niepelnosprawnych/

● https://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/najlepsze-aplikacje-dla-niepelnosprawnych/s214rvw

● https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy_badanie_potrzeb_ON.

pdf

slajd 6, 7:

● https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/publikacje/Podrecznik_Dostepnosc.pdf

● https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy_badanie_potrzeb_ON.

pdf

● https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/26420/26727

https://www.mobilex.pl/blog/aplikacje-mobilne-dla-niepelnosprawnych/
https://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/najlepsze-aplikacje-dla-niepelnosprawnych/s214rvw
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy_badanie_potrzeb_ON.pdf
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/publikacje/Podrecznik_Dostepnosc.pdf
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Badania_i_analizy/Badanie_potrzeb_ON/Raport_koncowy_badanie_potrzeb_ON.pdf
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/26420/26727
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slajd 8, 9: 

● Zasady języka ETR: https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informacja-dla-wszystkich-internet_0.pdf

● https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1504/Wyniki%20bada%20%20nad%20korzystaniem%20z%20int

ernetu%20przez%20osoby%20z%20niepe%20nosprawno%20ci%20%20intelektualn%20%20%20%20praktyczne%

20implikacje.pdf?sequence=

● https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/26420

● https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/20742/Strony%20od%20pz-zn6-drukarnia-

9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

● https://psycheplus.pl/-Co-Ty-wyprawiasz-idioto-Zwariowales-czyli-stygmatyzacja-osob-chorych-psychicznie-w-

Polsce-blog-pol-1566326356.html

● https://www.gov.pl/attachment/baa1f95b-0f0f-427f-a985-354be479937a

Zdjęcia:

slajd 1, 2: https://unsplash.com/photos/67l-QujB14w - Fabian Irsara

slajd 3: https://unsplash.com/photos/oY5mX1aW72A - Tim Mossholder

slajd 4: https://unsplash.com/photos/_sue1D9nFCM - Daria Sheveleva

slajd 5: https://unsplash.com/photos/O7ke8N4kTpQ - Jon Tyson

Spis źródeł

slajd 6: https://unsplash.com/photos/FSwYHC5ymxE - David Underland

slajd 7: https://unsplash.com/photos/oxaBYAbpWgI - Dylan Hendricks

slajd 8: https://unsplash.com/photos/oI5xVkiu5sg - Nathan Anderson

slajd 9: https://unsplash.com/photos/45sjAjSjArQ - José Martín Ramírez  

Carrasco

https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informacja-dla-wszystkich-internet_0.pdf
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1504/Wyniki%20bada%20%20nad%20korzystaniem%20z%20internetu%20przez%20osoby%20z%20niepe%20nosprawno%20ci%20%20intelektualn%20%20%20%20praktyczne%20implikacje.pdf?sequence=1
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pk/article/view/26420
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/20742/Strony%20od%20pz-zn6-drukarnia-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://psycheplus.pl/-Co-Ty-wyprawiasz-idioto-Zwariowales-czyli-stygmatyzacja-osob-chorych-psychicznie-w-Polsce-blog-pol-1566326356.html
https://www.gov.pl/attachment/baa1f95b-0f0f-427f-a985-354be479937a
https://unsplash.com/photos/67l-QujB14w
https://unsplash.com/@firsara
https://unsplash.com/photos/oY5mX1aW72A
https://unsplash.com/photos/_sue1D9nFCM
https://unsplash.com/photos/O7ke8N4kTpQ
https://unsplash.com/photos/FSwYHC5ymxE
https://unsplash.com/photos/oxaBYAbpWgI
https://unsplash.com/photos/oI5xVkiu5sg
https://unsplash.com/photos/45sjAjSjArQ
https://unsplash.com/@martinirc

