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Dobry serwis internetowy urzędu to przede wszystkim 
platforma ułatwiająca obywatelom rozwiązanie ich pro-
blemów. Wychodząc z takiego założenia, pod koniec 2013 
roku postanowiliśmy stworzyć projekt skierowany do 
przedstawicieli administracji publicznej.  Tak powstała 
Administrada — kompleksowe i niezależne badanie, któ-
rego celem jest wyróżnienie najbardziej przyjaznych dla 
obywateli serwisów urzędowych.

Wstęp
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Jak korzystać z raportu?

Administrada bazuje na wieloletnim doświadczeniu 
projektantów i badaczy User Experience oraz specjali-
stów związanych z administracją publiczną. Niniejszy 
raport jest podsumowaniem obserwacji zebra-
nych w trakcie trwania projektu. Wnioski zostały 
przedstawione w formie przystępnej checklisty — zbioru 
dziesięciu zasad, którymi powinni kierować się twórcy 
urzędowych serwisów. Dzięki niej można skonfrontować 
uzyskane w badaniu wyniki z praktycznymi poradami 
ekspertów. 

Konstrukcja raportu została oparta na „10 zasa-
dach Administrady”. Każdy z kolejnych rozdziałów 
odnosi się do konkretnego obszaru lub funkcjonalności 
serwisu. Ogólne zasady, będące tytułami rozdziałów, za-
prezentowano w formie praktycznych porad, dodatkowo 
zilustrowanych przykładami.

Rozdziały od 1.– 5. dotyczą zasad związanych z uży-
tecznością. Poruszamy w nich takie zagadnienia, jak 
konstrukcja strony głównej,  nawigacja serwisu czy na-
rzędzia wyszukiwania. Rozdział 6 w całości poświęcony 
został tematyce dostępności, zwłaszcza jej technicznym 
aspektom. Rozdział 7. związana jest z estetyką serwi-
su. Rozdział 8 mówi o zasadzie przejrzystości językowej 
i znajdują się w nim porady dotyczące tworzenia treści. 
W rozdziale 9 opisaliśmy przykłady rozwiązań, które uła-
twiają użytkownikom korzystanie ze strony. W ostatnim 
rozdziale znajdują się porady związane z badaniami uży-
teczności.

Raport „10 zasad Administrady” stanowi uzu-
pełnienie ocen przyznanych w trakcie I i II etapu 
badania. Dzięki zebranym w raporcie poradom moż-
na poprawić te elementy strony, które uzyskały nieza-
dowalające wyniki. Wierzymy, że w ten sposób uda się 
usprawnić funkcjonowanie niektórych serwisów i spra-
wić, że będą bardziej przyjazne dla obywateli.
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1. Na stronie głównej pokazuj tylko 
najważniejsze informacje »

2. Twórz czytelną, wyróżniającą się 
i zrozumiałą nawigację serwisu »

3. Prezentuj punkty startowe »

4. Stosuj elementy ułatwiające 
użytkownikowi orientację w serwisie »

5. Umożliwiaj wyszukiwanie treści 
i ułatwiaj korzystanie z wyników 
wyszukiwania »

6. Zadbaj o dostępność serwisu dla 
różnych grup odbiorców »

7. Dbaj o estetykę serwisu, jednak bez 
odwracania uwagi użytkowników od 
najważniejszych treści »

8. Stosuj język odbiorcy serwisu »

9. Ułatwiaj korzystanie z treści w serwisie »

 10. Badaj swoich użytkowników i pytaj 
o ich opinię »

10 zasad Administrady
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Pierwsza edycja Administrady skierowana była do jedno-
stek samorządu terytorialnego (JST) I i II stopnia. Do pro-
jektu zaprosiliśmy blisko 400 urzędów, reprezentujących 
wszystkie polskie miasta wojewódzkie, miasta na prawach 
powiatu oraz miasta powiatowe. Badanie składało się 
z 4 etapów.

Metodologia badania
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I Etap: Badanie ankietowe

W trakcie I Etapu badania każdy z urzędów otrzymał 
krótką ankietę, której wypełnienie oznaczało akcepta-
cję udziału w projekcie. Ankieta składa się z kilkunastu 
pytań dotyczących przede wszystkim kontekstu tworzenia 
serwisu.  Chcieliśmy określić między innymi jakim budże-
tem na rozwój i utrzymanie serwisu dysponują JST, ile 
osób regularnie pracuje nad stroną oraz to, w którym roku 
dany serwis powstał. Ankieta została wypełniona 
przez 140 urzędów. 

II Etap: Audyt użyteczności

Podczas drugiego etapu serwisy poddane zostały audyto-
wi użyteczności. Audyt użyteczności jest procedurą 
służącą do określenia, jak bardzo przyjazny dla 
użytkownika jest serwis. Badacz ocenia, czy poszcze-
gólne elementy strony są zgodne z dobrymi praktykami 
w zakresie użyteczności. Dokonuje również oceny ich 
zgodności z ogólnymi wytycznymi, tzw. heurystykami.

W celu wykonania analizy eksperckiej badanych stron 
stworzyliśmy 4 główne kategorie wytycznych (heurystyki), 

według których serwisy były oceniane. Wzięliśmy pod 
uwagę następujące obszary:

• strona główna, 
• nawigacja, 
• prezentacja treści w serwisie, 
• dostępność. 

Analizowaliśmy też, w jakim stopniu serwis ułatwia użyt-
kownikom dotarcie do najważniejszych treści. 

Za zgodność z poszczególnymi wytycznymi serwis otrzy-
mywał określoną liczbę punktów. W przypadku gdy dana 
funkcjonalność nie spełniała przyjętych kryteriów, stronie 
przyznawano punkty ujemne. Ich liczba związana była 
z istotnością każdego elementu, czyli jego wpływem na 
ogólną użyteczność serwisu. Na tym etapie badania ser-
wis mógł uzyskać od -40 do 40 punktów.

W ten sposób przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszone do 
Administrady serwisy. Na podstawie wyników audytu wy-
łoniono 50 najlepszych, które poddane zostały przejściu 
poznawczemu — metodzie pozwalającej na dokładniejszą 
analizę użyteczności.

Metodologia badania
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Łatwość realizacji każdego z powyższych scenariuszy oce-
niana była na skali od 1 do 10 punktów. Maksymalny wy-
nik przyznawany był w przypadku, kiedy wymagane infor-
macje zaprezentowano w sposób intuicyjny i funkcjonalny 
dla użytkownika. W III Etapie badania każdy z ser-
wisów mógł otrzymać 40 punktów.

Analiza wyników

W celu ułatwienia dokonywania porównań między ana-
lizowanymi serwisami wyniki surowe (liczba punktów 
otrzymanych za poszczególne kategorie) zostały prze-
kształcone w jeden, uśredniony wskaźnik. Dzięki temu 
możliwe było uszeregowanie wszystkich badanych ser-
wisów uwzględniając wyniki z 3 etapów. W załączonej do 
raportu tabeli pokazane zostały wartości tego ogólnego 
wskaźnika uzyskane przez wszystkie zgłoszone serwisy. 
Wyniki kształtują się w zakresie 0 — 100 punktów. Ozna-
cza to, że 100 punktów otrzymał serwis urzędu, 
który na danym etapie osiągnął maksymalną oce-
nę.  Oceny przyznane pozostałym serwisom to proporcje 
uzyskanej przez nie liczby punktów do liczby punktów, 
którą otrzymał serwis oceniony najwyżej. 

III Etap: Przejście poznawcze

Przejście poznawcze (cognitive walkthrough) jest przeglą-
dem kluczowych dla serwisu ścieżek i procesów. Badacz 
wciela się w rolę użytkownika i symuluje wizytę 
na stronie, próbując zrealizować określone w sce-
nariuszu zadanie. Metoda ta umożliwia stwierdzenie, 
na ile łatwo korzysta się z serwisu.

Podczas tego etapu wykorzystaliśmy 4 scenariusze odpo-
wiadające różnym typom użytkowników. Każda ze ścieżek 
wybrana została w taki sposób, by możliwie dokładnie 
przeanalizować użyteczność każdego z serwisów. Badacze 
wcielili się w role:

• przedsiębiorcy szukającego informacji na temat  
ofert inwestycyjnych,

• rodzica zainteresowanego warunkami i terminami  
rekrutacji do żłobków i przedszkoli,

• interesanta chcącego załatwić dowolną sprawę  
w urzędzie, szukającego poradnika dla interesanta,

• mieszkańca, który chciał sprawdzić, jakie wydarzenia kul-
turalne odbędą się w jego mieście w najbliższym czasie.
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Szczegółowe oceny kapituły zostały zamieszczone w arty-
kule Ranking najlepszych internetowych serwisów Admi-
nistracji publicznej »  opublikowanym w numerze 8/2014 
czasopisma „Wspólnota”.

W dalszej części raportu opisaliśmy najważniejsze aspek-
ty, na które warto zwrócić uwagę, projektując serwis ad-
ministracji publicznej. Każdy z rozdziałów jest rozwi-
nięciem jednej z 10 zasad Administrady.

Analizując tabelę trzeba jednak pamiętać, że stanowi ona 
jedynie ogólne podsumowanie dwóch z trzech etapów 
badania.  Oznacza to, że tabela nie może być trakto-
wana jako ranking badanych serwisów. Informacje 
zawarte w niej mogą pomóc w ogólnym określeniu stopnia 
użyteczności strony. W kwestii wprowadzania usprawnień 
z pewnością bardziej pomocne okażą się rekomendacje 
i obserwacje zawarte w głównej części raportu.

IV Etap: Ocena kapituły

Na punkty jakie uzyskały serwisy  w trakcie II i III 
Etapu, nałożone zostały wagi kolejno 40 i 60%. 
W ten sposób wyłoniono 20 urzędów, których serwisy 
okazały się najbardziej przyjazne dla użytkowników. Spo-
śród nich badacze użyteczności, projektanci graficzni, ję-
zykoznawcy, eksperci do spraw dostępności oraz specjali-
ści z zakresu administracji publicznej wybrali i nagrodzili  
najlepsze w 4 kategoriach: 

• użyteczność,  
• dostępność,  
• estetyka, 
• przejrzystość językowa.

http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=760
http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=760
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Zasada 1:
Na stronie głównej pokazuj tylko najważniejsze 
informacje
Strona główna to często pierwszy element, z którym styka 
się użytkownik, zarówno nowy, jak i powracający. Z tego 
powodu, poza wieloma innymi funkcjami, strona główna 
powinna ułatwiać identyfikację całego serwisu.
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Strona główna umożliwia szybką identyfika-
cję serwisu 

Kiedy osoba odwiedzająca serwis nie zna naszej 
strony, kwestią krytyczną jest, aby była w stanie 
szybko określić, jaką witrynę widzi oraz czego 
ona dotyczy. Na tej podstawie użytkownik może podjąć 
decyzję o pozostaniu w serwisie lub o jego opuszczeniu. 

Czytelna identyfikacja przez np. odpowiednio wyekspo-
nowane logo oraz opis sprawią, że użytkownik będzie 
w stanie określić tematykę serwisu i kontynuować korzy-
stanie z niego. 

Identyfikacja serwisu jest ważna również w sytuacji, w któ-
rej nasz hipotetyczny użytkownik trafił do niego przez 
przypadek. Lepiej jest, aby po krótkim procesie zapozna-
nia się z celem i charakterem serwisu opuścił go z neutral-
nym nastawianiem, niż aby, zmylony jego identyfikacją, 
miał go opuścić rozczarowany.

Dla użytkownika powracającego identyfikacja serwisu 
odgrywa nieco inną rolę. Dzięki niej użytkownik może 
potwierdzić, że trafił na odpowiednią stronę. Nawet po 
nieobecności w serwisie jego czytelna identyfikacja po-
zwala odwiedzającemu w łatwy sposób odświeżyć sobie 
pamięć.

Trzeba też pamiętać, że użytkownicy nie zawsze rozpocz-
ną eksplorowanie serwisu od jego strony głównej. Dla-
tego ważne jest, aby każdą podstronę traktować 
jak stronę główną. Dobrą praktyką jest pozostawianie 
określonych regionów serwisu bez zmian niezależnie od 
podstrony, na której znajduje się użytkownik. Jednym 
z takich regionów jest nagłówek – górna część serwi-
su gdzie powinny znajdować się podstawowe elementy 
identyfikujące stronę.

Zgodnie z nawykami czytania w naszej kulturze, odpo-
wiednią lokalizacją logo oraz innych, podstawo-
wych elementów identyfikacji jest górna część 
serwisu – miejsce, gdzie użytkownik rozpoczyna anali-
zę treści.
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Nie tylko logo stanowi element identyfikujący 
serwis. Wszelkie dodatkowe opisy, tagline (podpis pod 
logo), które użytkownik może znać z innych kanałów ko-
munikacji z serwisem (plakaty, spoty telewizyjne), sama 
identyfikacja wizualna serwisu (wykorzystana kolorysty-
ka, krój pisma, kształty) — również umożliwiają rozpo-
znanie serwisu.

Ponieważ charakter instytucji stojącej za serwisem spra-
wia, że komunikacja z odbiorcami może odbywać się 
wieloma kanałami, a nie tylko poprzez Internet, ważne 
jest, aby identyfikacja opierała się na spójnych zasadach 
i korzystała z ustalonych wzorców.

https://www.um.warszawa.pl/

Serwis miasta stołecznego Warszawa wykorzystuje tradycyjną, miejską kolorystykę 
w różnych elementach serwisu, np. w oznaczeniach wybranych przez użytkownika. 
elementów nawigacji.

https://www.um.warszawa.pl/
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Strona główna zawiera sekcję pokazującą aktu-
alności oraz ostatnie zmiany w serwisie

Strony główne zawierają tradycyjnie sekcję zbie-
rającą najnowsze zmiany w ramach serwisu oraz 
sekcje informujące o wydarzeniach czy komunikatach, 
o których właściciel chce poinformować swoich odbior-
ców.

Działy takie jak „Aktualności”, „Wydarzenia” czy „Co 
nowego” to elementy, z których korzystać będą osoby 
regularnie powracające. Na przykład mieszkaniec gminy 
śledzący wydarzenia kulturalne w mieście, czy turysta 
planujący wizytę.

Charakter tego typu serwisów sprawia, że dział zawiera-
jący aktualności dotyczące życia w gminie, spraw urzę-
dowych, czy wydarzeń kulturalnych, zasługuje na odpo-
wiednie wyeksponowanie na stronie głównej.

http://kolo.pl/

Serwis miasta Koło poświęcił dużą część strony głównej  na aktualności. Dział 
jest opisany wyraźnym nagłówkiem, który dodatkowo informuje użytkownika 
o przeznaczeniu sekcji.

http://kolo.pl/
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Należy brać pod uwagę, że różni użytkownicy po-
szukiwać będą różnego rodzaju aktualności. 
Mieszkaniec gminy może być zainteresowany zmianami 
godzin obsługi interesantów w Urzędzie Gminy, turysta 
natomiast planowanym festiwalem kultury regionalnej. 
Aby ułatwić różnym grupom użytkowników szybki do-
stęp do poszukiwanych przez nich wiadomości, można 
podzielić dział „Aktualności” ze względu na tematykę 
prezentowanych treści.

Przeznaczeniem działu „Aktualności” jest pre-
zentowanie najnowszych ogłoszeń i artykułów. 
Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której hipote-
tyczny użytkownik będzie zainteresowany wpisami np. 
sprzed kilku tygodni. Z tego też powodu dobrym dodat-
kiem do listy aktualności jest prosta wyszukiwarka, która 
umożliwi użytkownikowi znalezienie wpisu o konkretnej 
treści lub opublikowanego w preferowanym przez niego 
okresie.

Dział z aktualnościami odgrywa bardzo ważną rolę infor-
macyjną. Tworzy również ważny z punktu widzenia serwi-
su efekt wiarygodności. Regularnie dodawane ogło-
szenia, artykuły czy wpisy sprawiają, że odbiorca 
korzystający z serwisu jest pewien jego aktualno-

ści i ma wrażenie, że za jego funkcjonowaniem stoi rze-
telny zespół przygotowujący i redagujący treści. Użytkow-
nicy odnoszą się do takiego serwisu zupełnie inaczej, niż 
w przypadku strony dawno nie aktualizowanej, zawiera-
jącej stare artykuły.

Informacje na stronie głównej stanowią pod-
sumowanie umożliwiające przejście do rozwi-
niętych, szczegółowych treści

Właściciele serwisów internetowych czują często pokusę 
zaprezentowania na stronie głównej jak największej por-
cji treści wierząc, że to walor serwisu. W rzeczywistości 
przeładowanie treściami powoduje rezultat zu-
pełnie odwrotny.

Przykładowym podsumowaniem głównych treści serwi-
su może być lista aktualności. Nie ma potrzeby prezen-
towania na stronie głównej pełnych wpisów, jeśli użyt-
kownik będzie miał możliwość szybkiego zapoznania 
się z nagłówkami, tytułami i krótkimi podsumowaniami 
poszczególnych pozycji. Na ich podstawie powinien móc 
podjąć decyzję, z którym szczegółowym wpisem, artyku-
łem, czy dokumentem chce się zapoznać.
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Rozwiązanie to odpowiada naszemu sposobowi 
myślenia „od ogółu do szczegółu”. Użytkownik po-
szukujący nieokreślonej dokładnie informacji analizuje 
poszczególne elementy serwisu. Przykładowo: użytkow-
nik-turysta może szukać ogólnych atrakcji w gminie, 
może też być zainteresowany bardzo szczegółowymi 
informacjami historycznymi dotyczącymi konkretnego 
obiektu zabytkowego. W obydwu jednak przypadkach 
rozpocznie poszukiwanie od ogólnego terminu np. „Tu-
rystyka” czy „Atrakcje”.

Strona główna nie może być przeładowana 
elementami promocyjnymi, stosującymi for-
my podobne do reklamowych

Elementy promocyjne stanowią integralną część 
serwisu. Autorzy strony mogą za ich pomocą informo-
wać o planowanym festynie, przetargu na nowe działki, 
czy otwarciu biura obsługi mieszkańca. Informacje te 
mogą jednak nie dotrzeć do użytkowników, jeśli ich for-
ma i wygląd nie będą skupiały ich uwagi.

http://www.jarocin.pl/pl

Serwis gminy Jarocin prezentuje na stronie głównej wyróżnioną sekcję 
z promowanymi, najważniejszymi wiadomościami, sekcję „Aktualności” 
z dodatkowym podziałem na potencjalnych odbiorców, jak i moduł podsumowujący 
zbliżające się wydarzenia w gminie. Nieco poniżej — najczęściej wykorzystywane 
odnośniki.

http://www.jarocin.pl/pl
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Zjawisko tzw. ślepoty bannerowej, przebadane bardzo 
dokładnie między innymi za pomocą technologii eye trac-
king, powoduje, że większość obiektów  będących 
tradycyjnymi formami reklamowymi jest ignoro-
wana w trakcie przeglądania.

Z licznych badań z użytkownikami wiadomo, które dwa 
elementy najczęściej przywołują skojarzenie z formą re-
klamową. Są to:

• animacje i inne elementy ruchome, 
• zdjęcia z dużych, komercyjnych baz danych.

Użytkownik odwiedzający serwis spodziewa się, 
że ma kontrolę nad jego elementami. Jeśli któryś 
z nich wydaje się działać samoczynnie, użytkownik in-
terpretuje tę sytuację jako brak kontroli nad serwisem 
i wycofuje się. Najczęściej spotkać można błędy związa-
ne z automatycznie uruchamianą animacją, muzyką czy 
dźwiękiem. Identyczny problem pojawia się w przypadku 
stosowania wyskakujących okien (pop-up).

http://www.kluczbork.eu/

Przekazanie życzeń świątecznych przez władze gminy jest bardzo miłym gestem, 
jednak wykorzystanie okna pop-up, które blokuje dostęp do strony nie jest 
optymalnym rozwiązaniem.

http://www.kluczbork.eu/
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Wiele serwisów wykorzystuje, często nadmiernie, zdjęcia 
czy grafiki pochodzące z komercyjnych baz zdjęć zwanych 
potoczne „stock’ami”. Samo ich wykorzystanie nie jest 
złe, lecz ich nadużywanie może powodować widoczny 
spadek zaufania do serwisu. 

Serwis wykorzystujący zdjęcie uśmiechniętej młodej 
dziewczyny, które użytkownik widział już w reklamie 
proszku do prania, lokalnego dentysty i w serwisie rand-
kowym nie wzbudzi w nim zaufania. 

http://um.boleslawiec.pl/umbc/

Widoczne treści na stronie głównej serwisu miasta Bolesławiec ograniczają się do 
bardzo rozbudowanej nawigacji oraz licznych elementów promocyjnych. Brak jest 
wprowadzenia do dostępnych w serwisie treści czy często wykorzystywanego działu 
z najnowszymi wiadomościami jak „Aktualności”. W konsekwencji użytkownik nie 
jest w stanie szybko i łatwo zorientować się jakie treści są dostępne w serwisie.

http://um.boleslawiec.pl/umbc/
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Nawigacja w serwisie internetowym jest narzędziem 
służącym do poruszania się po nim. Wskazuje również 
użytkownikowi, w którym miejscu się on znajduje 
i podpowiada, jakie treści może znaleźć na wybranej 
podstronie. Istnieją różne typy nawigacji, dlatego 
warto wybrać taki, który będzie odpowiadał potrzebom 
odbiorców. 

Zasada 2:
Twórz czytelną, wyróżniającą się i zrozumiałą 
nawigację serwisu
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Nawigacja wyróżnia się spośród pozostałych 
elementów

Nawigacja jest elementem pomocniczym, dlatego też 
powinna być odpowiednio odróżniona od treści. Naj-
prostszym sposobem jest zastosowanie wyróżnienia ko-
lorystycznego. Warto pamiętać, że menu powinno być 
łatwo rozpoznawalne nie tylko w zestawieniu 
z treścią, ale również z tłem strony. 

Częstym błędem jest umieszczanie głównej nawigacji 
w sąsiedztwie ruchomych lub animowanych bannerów, 
które odwracają uwagę użytkowników. Dodatkowo warto 
zadbać o odpowiedni dobór kolorów, którymi wyróżnione 
zostaną poszczególne elementy nawigacji. Zbyt jaskra-
we odcienie negatywnie wpływają na percepcję, 
utrudniając korzystanie z serwisu. Podobnie, jeśli w ob-
rębie głównych elementów strony zastosuje się zbyt dużo 
kolorów. Wpłynie to na estetykę strony, ale również na jej 
użyteczność.

Zasada 2.

http://www.radom.pl/page

Na stronie Urzędu Miasta Radomia elementy nawigacji znajdują się pod głównym 
elementem graficznym, zlokalizowanym w górnej części serwisu. Menu w formie 
poziomej belki w sposób jednoznaczny odcina się od innych elementów strony, przez 
co jest łatwe do zlokalizowania.

http://www.radom.pl/page
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Elementy nawigacji można dodatkowo wyróżnić zwiększa-
jąc rozmiar liter (fontu, typografii), którymi opisane zosta-
ły etykiety. Zabieg ten ma wpływ zarówno na intuicyjność 
narzędzia, jak i na jego dostępność — duże litery czyta się 
łatwiej. 

Uwaga ta dotyczy nie tylko menu głównego, ale również 
niższych poziomów nawigacji. Jeśli w serwisie wykorzy-
stywane jest menu kaskadowe lub wysuwane, to również 
każdy z jego elementów powinien być odpowiednio duży 
i czytelny.

Nawigacja znajduje się w lewej kolumnie lub 
górnej belce oraz nie zmienia położenia

Zgodnie z przyjętymi zasadami użyteczności, nawigacja 
serwisu powinna znajdować się w lewej kolumnie 
lub górnej belce. W przypadku gdy oba typy nawigacji 
są obecne na stronie, przyjmuje się, że horyzontalna belka 
pełni funkcję menu głównego, natomiast w lewej kolum-
nie znajduje się menu niższego poziomu. Jego zawartość 
zmienia się w zależności od miejsca, w którym w danej 
chwili znajduje się użytkownik. 

Zasada 2.

http://www.jarocin.pl

Twórcy serwisu jarocin.pl zastosowali większy rozmiar fontu w opisach etykiet 
głównej nawigacji. Dzięki temu są one lepiej widoczne dla użytkowników. Do 
wyróżnienia głównej nawigacji zaleca się również zastosowanie odmiennych 
elementów kolorystycznych. 

http://http://www.jarocin.pl/
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Opisany wyżej układ związany jest z przyzwyczajeniami 
dotyczącymi sposobu czytania. Elementy umiejsco-
wione w lewej części serwisu są szybciej dostrze-
gane i bardziej intuicyjne dla użytkownika. Dzięki 
temu poruszanie się w obrębie strony jest prostsze.

Jedną z najważniejszych zasad dotyczących nawigacji, jest 
jej spójna lokalizacja na wszystkich podstronach. Poru-
szając się w obrębie strony, użytkownicy w dużej mierze 
polegają na przyzwyczajeniu. Dlatego elementy nawi-
gacji powinny znajdować się w jednej pozycji i nie 
zmieniać położenia. Warunek ten należy traktować 
jako krytyczny w obrębie całego portalu. 

Zmiana położenia nawigacji dotyczy głównie menu kon-
tekstowego. Najczęściej związana jest z „przemieszcza-
niem sie” jej elementów. Wynika to z niespójnego użycia 
m.in. bannerów czy sliderów, które różnią się w zależności 
od zagłębienia serwisu. Jednym z najpoważniejszych 
błędów jest przenoszenie nawigacji z lewej ko-
lumny do prawej. Taka sytuacja może zdezorientować 
użytkownika i spowodować utrudnienia.

Zasada 2.

http://www.myslowice.pl/page/28,miasto.html

W serwisie Urzędu Miasta Mysłowice zastosowano dwa rodzaje nawigacji. Główną 
stanowi horyzontalna, rozwijana belka, natomiast znajdujące się w lewej części 
menu kontekstowe pojawia sie w momencie wybrania konkretnej etykiety. Takie 
rozwiązanie ułatwia użytkownikom poruszanie się w obrębie serwisu.

http://www.myslowice.pl/page/28,miasto.html
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Liczba elementów w nawigacji jest ograniczona 
do 5-9

Konstruując nawigację serwisu internetowego powinno 
się ograniczyć liczbę pozycji nawigacji do 5-9. Ułatwi to 
użytkownikom szybką analizę etykiet oraz umożliwi zapa-
miętanie tych elementów.

Ograniczenie liczby elementów nawigacji nie 
oznacza konieczności zmniejszania ilości treści 
dostępnych w serwisie. Zasada ta wymusza natomiast 
większe skupienie, jeśli chodzi o projektowanie architek-
tury informacji. Nazbyt rozbudowane menu utrudnia po-
ruszanie się po serwisie.

Optymalna liczba elementów nawigacji, chociaż w mniej-
szym stopniu, dotyczy również menu kontekstowego i ka-
skadowego. Jeżeli liczba elementów na drugim poziomie 
nawigacji będzie zbyt duża, użytkownikom trudno będzie 
znaleźć interesujące ich treści.

Zasada 2.

http://www.kalisz.pl/pl

Nawigacja dostępna w serwisie miasta Kalisz została zaprojektowana w odpowiedni 
sposób. Etykiety nawigacji wydają się odpowiadać głównym grupom odbiorców, a ich 
ilość jest optymalna i łatwa do przeskanowania.

http://www.zwolen.pl/

W serwisie urzędu miasta Zwoleń nawigacja główna składa się z dużej liczby 
niepogrupowanych etykiet. Dodatkowo część z nich została wyróżniona odmiennymi 
kolorami. Aby ułatwić użytkownikom nawigację warto stworzyć etykiety nadrzędne, 
a tym samym uporządkować nawigację.

http://www.kalisz.pl/pl
http://www.zwolen.pl/
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Etykiety nawigacji są proste i jasno wskazują 
na swoją zawartość

Liczba elementów nawigacji powinna wynikać ze spój-
ności tematycznej poszczególnych kategorii. Z punktu 
widzenia użytkownika ważne jest, aby odnośniki do 
podobnych sekcji były ze sobą zgrupowane. Dzięki 
temu łatwiej odszukać interesujące treści.

Aby nawigacja była czytelna dla wszystkich użytkowni-
ków, etykiety powinny zostać opisane w sposób 
przejrzysty i zrozumiały. Nie zaleca się używania 
w nich skrótowców oraz określeń hermetycznych lub zna-
nych jedynie mieszkańcom danego miasta. Serwis urzędu 
powinien być dostępny dla każdego obywatela, to znaczy 
również dla osób przyjezdnych lub obcokrajowców.

Zasada 2.

http://swiecie.eu/

Serwis Urzędu Miasta w Świeciu posiada optymalnie skonstruowaną nawigację. 
Wszystkie etykiety opisane są w sposób jasny i jednoznacznie wskazujący na ich 
przeznaczenie. 

http://swiecie.eu/
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Etykiety nawigacji powinny odzwierciedlać zainteresowa-
nia i popularność treści wśród odbiorców. Oznacza to, że 
ich kolejność musi odpowiadać potrzebom odwie-
dzających. Wydaje się, że odnośniki do części informa-
cyjnej lub sekcji poświęconej poradom dla interesantów 
są ważniejsze niż na przykład statut miasta.

Projektując nawigację serwisu oraz tworząc jej etykiety, 
można wykorzystać techniki stosowane przez projek-
tantów. Pomocne może być sortowanie kart (card 
sorting). Jest to prosta metoda pozwalająca na ustalenie 
hierarchii najistotniejszych dla serwisu elementów. Po-
zwala na wybór i uszeregowanie najważniejszych etykiet 
nawigacji oraz wyeliminowanie tych, które mogą okazać 
się zbędne dla użytkowników.

Zasada 2.

http://www.lancut.pl

Etykiety znajdujące się w menu bocznym 
oficjalnej strony Urzędu Miasta Łańcuta wydają 
się nieuporządkowane, o czym świadczyć może 
odnośnik znajdujący się na drugiej pozycji. 

http://www.lancut.pl
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Każdy serwis internetowy posiada główne grupy 
użytkowników. Można je wyznaczyć między innymi ze 
względu na cel wizyty na stronie. Ich przedstawiciele 
poszukują charakterystycznych dla siebie fraz czy 
elementów. Dobrze zaprojektowany serwis powinien 
im to ułatwiać. 

Zasada 3:
Prezentuj punkty startowe
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Czym są punkty startowe?

Można postawić hipotezę, że turysta planujący wizytę na 
terenie gminy szukać będzie fraz „turystyka”, „kultura” czy 
„zwiedzanie”. Potencjalny inwestor spodziewać się będzie 
elementów wykorzystujących frazy „gospodarka”, „inwe-
stycje” czy „biznes”.

Elementy, które użytkownik reprezentujący okre-
śloną grupę odbiorców serwisu spodziewa się 
znaleźć w ramach strony to tzw. punkty startowe. 
Są to treści czy funkcjonalności, od których najprawdopo-
dobniej rozpocznie on korzystanie z serwisu.

Dziel treści w zależności od typu użytkownika 
odwiedzającego serwis

Jedną z popularniejszych form dzielenia treści w serwisie 
jest podział architektury informacji (nawigacji) na naj-
częstsze grupy użytkowników.

http://www.jarocin.pl/pl

Struktura serwisu gminy Jarocin, reprezentowana przez pasek nawigacji, korzysta 
z podziału treści wedle głównych grup odbiorców serwisu: mieszkańców, turystów, 
przedsiębiorców i mediów. Użytkownicy ci mają możliwość szybkiego przejścia do 
sekcji ze specyficznymi treściami.

http://www.jarocin.pl/pl
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W przypadku serwisu internetowego gminy najbardziej 
adekwatnymi grupami wydają się:

• mieszkaniec, 
• przedsiębiorca/inwestor, 
• turysta (osoba odwiedzająca).

Naturalną zaletą takiego podziału  jest „ukrywa-
nie” treści, którymi konkretny użytkownik nie 
jest zainteresowany. Można założyć, że odwiedzają-
cych gminę turysta, wybierze dział „Turystyka” czy „Zwie-
dzanie” i nie będzie szukał informacji o aktualnych prze-
targach. Większa część strony może zostać przeznaczona 
na treści, którymi reprezentant tej grupy będzie potencjal-
nie zainteresowany. Nie należy rozpraszać jego uwagi na-
rzędziami czy treściami, które są mu w danej chwili niepo-
trzebne.

Dziel treści w zależności od ich tematyki 

Alternatywnym podziałem treści w serwisie może być po-
dział ze względu na tematykę poszczególnych działów czy 
najczęściej poszukiwane w serwisie informacje.

Zasada 3.

http://www.zgorzelec.eu/

Serwis miasta Zgorzelec został w całości podzielony na trzy działy przeznaczone 
dla najważniejszych grup użytkowników serwisu. Warto zauważyć dodatkowe 
rozróżnienie kolorystyczne tych sekcji oraz poszczególnych części serwisu. Zabieg 
ten pozwala wizualnie stwierdzić, w którym regionie strony znajduje się obecnie 
użytkownik.

http://www.zgorzelec.eu/


administrada 2014  •  27

Dzięki temu teści w serwisie można podzielić na działy 
tematyczne, takie jak:

• urząd, 
• historia, 
• komunikacja, 
• gospodarka.

Rezultatem zastosowania takiego podziału jest przeka-
zywanie określonej grupie użytkowników jedynie treści 
przeznaczonych dla nich. Przez to unika się „szumu 
informacyjnego”, który jest cechą wielu serwisów inter-
netowych starających się przekazać zbyt dużo treści.

Stosuj punkty startowe w formie najpopular-
niejszych odnośników 

Punkty startowe można również ująć jako najczęściej 
wykorzystywane funkcjonalności czy podstrony. Na pod-
stawie danych analitycznych twórcy są w stanie zi-
dentyfikować, które części serwisu są najczęściej 
wykorzystywane. Inną metodą są badania użyteczności 
z użytkownikami lub proste wywiady.

Zasada 3.

http://piaseczno.eu/

Struktura serwisu miasta Piaseczno została oparta na tematach interesujących poten-
cjalnych odbiorców. Użytkownicy mają możliwość szybkiego przejścia do sekcji prze-
znaczonych dla specyficznych treści. Serwis dodatkowo wykorzystuje kolorystyczne 
rozróżnienie tych działów.

http://piaseczno.eu/
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Sekcja taka, popularnie nazywana „narzędziownikiem” 
czy „najczęściej wykorzystywanymi odnośnikami”, ułatwia 
i przyspiesza korzystanie z serwisu.

W ramach takiego „narzędziownika” właściciel strony 
może umieścić popularne lub promowane podstrony, np. 
odnośniki do opisow atrakcji turystycznych, poradnika 
interesariusza czy godzin otwarcia urzędu.

Prawdopodobnie taka sekcja zostanie poświęcona 
potrzebom powracających internautów. W głów-
nej mierze będą to mieszkańcy poszukujący odnośnika 
do rozkładu jazdy lokalnego transportu, strony z danymi 
kontaktowymi, punktu obsługi mieszkańców czy informa-
cji o planowanych imprezach kulturalnych.

Zasada 3.

http://www.walcz.pl/

Serwis miasta Wałcz zawiera na stronie głównej sekcję „Na skróty”, w której 
zgromadzono najważniejsze odnośniki przeznaczone dla mieszkańców, turystów  
i przedsiębiorców.

http://www.walcz.pl/
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Jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie 
użyteczności – Jacob Nielsen, zaleca aby konstruować 
serwis w oparciu o zasadę „pozwalaj wybierać zamiast 
zmuszać do pamiętania”. Zgodnie z tą wytyczną, strona 
powinna ułatwiać zapamiętywanie funkcjonalności dane-
go elementu.

Zasada 4:
Stosuj elementy ułatwiające użytkownikowi 
orientację w serwisie
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Stosuj elementy ułatwiające użytkownikowi 
orientację w serwisie

Obecność jednoznacznej informacji o lokalizacji w serwi-
sie jest istotna, zwłaszcza w przypadku stron o skompliko-
wanej strukturze. Aby wspierać użytkownika, witry-
nę można uzupełnić o element zwany okruszkami 
chleba, bądź też ścieżkami powrotu.

Okruszki chleba, podobnie jak w baśni o Jasiu i Małgosi, 
ułatwiają orientację. W przypadku serwisu pozwalają na 
schematyczne zaprezentowanie zagłębienia. Elementy te 
umożliwiają przenoszenie się do wcześniej otworzonej 
podstrony. Użytkownik jest w stanie wrócić do pierw-
szej otwartej podstrony, bez konieczności powrotu przez 
wszystkie odwiedzone po drodze. Ścieżki okruszków 
należy umieszczać na górze strony, tuż obok głow-
nego menu. 

Okruszki chleba pełnią rolę dodatku. Warto pamiętać, 
że element ten nie może zastępować głównej nawigacji 
w serwisie. Zgodnie z utartymi rozwiązaniami, separa-
torami kolejnych poziomów mogą być znaki „>” lub „/”. 
Każdy z poziomów przedstawionych na ścieżce powinien 
stanowić link do podstrony, którą oznacza. Ostatni ele-

Zasada 4.

 http://jarocin.pl/pl/news/Kolejna—inwestycja—na—Lugach—544.html

Serwis Jarocina poprawnie przedstawia ścieżkę powrotu. Jest ona formatowana 
w sposób sugerujący marginalne znaczenie i znajduje się w konwencjonalnym 
położeniu. Forma podlinkowania kolejnych elementów odpowiada faktycznej  
ścieżce przebytej na portalu.

http://jarocin.pl/pl/news/Kolejna—inwestycja—na—Lugach—544.html
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ment — będący jednocześnie nazwą bieżącej strony, moż-
na wyróżnić pogrubioną czcionką. Przyjęło się, że ostatni 
odnośnik nie jest klikalny — usunięcie hiperłącza su-
geruje, że ten element jest właśnie aktywny.

Pokazuj położenie użytkownika w serwisie 
przez wyróżnienie elementu nawigacyjnego

Internauta odwiedzający po raz pierwszy stronę interne-
tową może czuć się zagubiony. Jednym ze sposobów aby 
tego uniknać jest zaprezentowanie jego aktualnej lokaliza-
cji w strukturze serwisu. Można to osiągnać poprzez za-
znaczenie aktualnego położenia w menu. 

Osoba odwiedzająca witrynę czerpie informacje 
na temat podstrony, z której aktualnie korzysta, 
szybko skanując jej strukturę i główną nawiga-
cję. Użytkownicy pobieżnie korzystający z witryn inter-
netowych mają trudności w spostrzeganiu detali, dlatego 
wskaźniki powinny być widoczne.

Zasada 4.

http://www.krakow.pl/biznes/17407,artykul,czynniki_rozwoju.html

Oznaczenie w głównej nawigacji, zastosowane na portalu Magiczny Kraków, nie 
zapewnia w pełni kompletnej informacji na temat lokalizacji użytkownika w serwisie. 
Można zauważyć, że mimo oznaczonego działu „Biznes” w górnym pasku nawigacji, w 
menu po lewej stronie link do podstrony „Czynniki rozwoju” nie różni się niczym od 
reszty odnośników.

http://www.krakow.pl/biznes/17407,artykul,czynniki_rozwoju.html
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Wyróżniając aktywny element można zastosować 
inne tło lub kontrastujący kolor tekstu. Można rów-
nież użyć pogrubienia, podkreślenia lub innej modyfikacji 
typografii. 

Niejednoznaczne oznaczenie, brak odpowiedniego wyróż-
nienia może być źródłem wielu problemów w korzystaniu 
ze strony. 

Ułatwiaj powrót do poprzedniej lub wyższej 
w hierarchii strony przez widoczny odnośnik  
„Wróć” lub „Poprzednia”

Użytkownik powinien mieć możliwość szybkiego powrotu 
do uprzednio otwartej strony. Jednym z rozwiązań są po-
prawnie skonstruowane okruszki chleba.  

Alternatywą jest umieszczenie przycisku „powrót” w wi-
docznym miejscu. Dotyczy to zarówno sekcji informa-
cyjnej serwisu, jak i podstron zawierających komunikaty 
urzędowe.

Zasada 4.

http://www.walcz.pl

W serwisie gminy Wałcz użytkownik zapoznający się z wybraną wiadomością może 
zawsze wrócić do listy aktualności poprzez kliknięcie odnośnika „Powrót”. Ten sam 
odnośnik pojawia się również podczas przeglądania wyników wyszukiwania. 

bit.ly/1r2f8aX
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Dłuższe treści (np. aktualności, ogłoszenia 
o przetargach) dziel na strony i stosuj narzę-
dzie paginacji

Długi news, lista wyników wyszukiwania czy kontaktów 
mogą przytłaczać użytkownika i utrudniać eksplorację 
strony.  W przypadku serwisów, których odbiorcy 
szukają konkretnych informacji, zaleca się sto-
sowanie paginacji. Oznacza to dzielenie treści na kilka 
części i umieszczanie ich na osobnych, kolejno ponumero-
wanych podstronach.

Stosując paginację należy pamiętać, że zmienianie kolej-
nych kart nie powinno sprawiać użytkownikom trudności. 
Dlatego zaleca się formatowanie odnośników w sposób 
czytelny i sprzyjający interpretacji ich funkcji.

Zasada 4.

http://www.myslowice.pl/page/124,wyszukiwarka.html?allKeywords=szko%C5%82a

W serwisie www.myslowice.pl stosowana jest paginacja. Wyniki wyszukiwania 
podzielone zostały na kilka stron, dzięki czemu łatwiej jest odszukać interesujące 
informacje. Niestety podobne funkcjonalności nie zostały wdrożone w innych 
częściach serwisu.

http://www.myslowice.pl/page/124,wyszukiwarka.html?allKeywords=szko%C5%82a
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Im bardziej rozbudowany serwis, tym bardziej 
prawdopodobne, że użytkownicy będą korzystać 
z pola wyszukiwarki. Zaraz po nawigacji jest to jeden 
z istotniejszych elementów na każdej stronie. 

Zasada 5:
Umożliwiaj wyszukiwanie treści i ułatwiaj 
korzystanie z wyników wyszukiwania
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Lokalizuj wyszukiwarkę w prawym górnym 
rogu serwisu i odpowiednio ją wyróżniaj

Wygląd i umiejscowienie wyszukiwarki powinny 
umożliwiać szybkie jej odnalezienie. Uwaga ta do-
tyczy każdej podstrony. Równie ważne jest, aby pole wy-
szukiwarki nie zmieniało swojej lokalizacji w zależności od 
zagłębienia serwisu. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku nowych użytkowników strony.

Formularz wyszukiwania powinien znajdować się w pra-
wym górnym rogu serwisu. Takie rozwiązanie stosuje 
większość stron, dlatego jest ono intuicyjne dla przecięt-
nego użytkownika. Dodatkowo, pole wyszukiwania po-
winno odróżniać się od tła. Odpowiedni kontrast ułatwia 
odbiorcom zlokalizowanie i korzystanie z tego narzędzia.

http://www.swiecie.eu/

Na przykładzie strony Urzędu Miasta w Świeciu można zauważyć wyszukiwarkę 
umieszczoną w prawidłowym miejscu. Wielkość pola wyszukiwania, hasło „szukaj” 
oraz biały kolor formularza skutecznie wyróżniają to narzędzie.

http://www.swiecie.eu/
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Prezentuj wyniki wyszukiwania w sposób 
umożliwiający szybkie skanowanie treści 

Narzędzie wyszukiwania powinno być dostosowane do 
znajdowania różnego rodzaju zawartości. Równie ważne 
jest prezentowanie otrzymanych wyników wyszukiwa-
nia w sposób uatwiający szybkie ich skanowanie. Jeżeli 
wyniki składają się z długiej listy nieuporządkowanych 
linków, mogą utrudniać uzytkownikowi dotarcie do inte-
resujących go treści.

Z tego powodu wyszukiwarka powinna wyróżniać 
hasło w skróconym opisie zawartości. Efekt ten 
można osiągnąć poprzez pogrubienie lub zaznaczenia tła 
poszukiwanego hasła.

Narzędzie wyszukiwarki powinno pozwalać na dzielenie 
wyników ze względu na rodzaj wyszukiwanej treści – na 
przykład tematykę hasła. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
użytkownik strony może w szybki sposób wyróżnić intere-
sujące go informacje. 

http://www.kalisz.pl/pl/search/node/prezydent

Narzędzie wyszukiwania wyróżnia wpisane słowo zapytania pogrubieniem czcionki. 
Skanowanie ułatwione jest dodatkowo przez określenie kategorii materiału: artykuł 
lub wydarzenie dotyczące wybranego tematu.

Zasada 5.
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Innym rozwiązaniem ułatwiającym zapoznawanie się 
z wynikami wyszukiwania jest możliwość ich sortowania. 
Filtrowanie może odbywać się według daty aktualizacji, 
typu poszukiwanego wyniku, czy obecności załacznika. 

Przy braku wyników wyszukiwania wskazuj 
na możliwe źródło problemu

Zdarzają się sytuacje, kiedy po wpisaniu w wyszukiwar-
kę zapytania użytkownik nie otrzyma żadnych wyników. 
Może to być związane zarówno z niedoskonałością narzę-
dzia, jak i błędnie sformułowanym przez odwiedzającego 
hasłem.

Ekran braku wyników nie powinien w jałowy sposób in-
formować o nieudanej próbie wyszukiwania. Informacja: 
„Nie znaleziono w treści strony podanej frazy” może po-
wodować frustrację. 

W przypadku nieznalezienia wyników, należy doradzić 
użytkownikowi, w jaki sposób powinien postąpić, aby za-
inicjowana akcja zakończyła się sukcesem. Ważne, aby 
takie komunikaty zostały sformułowane w zrozu-
miały sposób.

http://www.krakow.pl/search/17924,0,szukaj.html

Portal Magiczny Kraków oferuje możliwość sortowania i filtrowania wyników 
wyszukiwania. Osoba szukająca informacji na temat wydarzenia o tematyce 
rowerowej może wpisać frazę „rower”, sortować wyniki według najnowszej daty, 
a następnie zawęzić wyniki wyszukiwania do modułu „Kalendarium”. Wyszukiwarka 
informuje również o liczbie znalezionych wyników. 
Ta forma ma jednak swoje wady. Filtrowanie i sortowanie nie odbywa się dynamicznie, 
a w wynikach wyszukiwania brakuje informacji na temat daty publikacji informacji.

Zasada 5.

http://www.krakow.pl/search/17924,0,szukaj.html
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Projektując serwis internetowy warto zadbać o jego do-
stępność, czyli umożliwić jak największej liczbie użytkow-
ników pełne korzystanie z jego zasobów. Jest to istotne ze 
względu na osoby starsze i niepełnosprawne.

Zasada 6:
Dbaj o dostępność serwisu dla różnych  
grup odbiorców
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Czym jest dostępność?

Kategoria dostępności dotyczy przede wszystkim 
osób wykluczonych cyfrowo i społecznie. Do tej 
grupy należą niepełnosprawni, seniorzy, osoby niewy-
kształcone oraz niezamożne. Dla większości z nich Inter-
net jest szansą na aktywny udział w życiu społecznym. 
Dlatego twórcy serwisów powinni zadbać o to, by ich ob-
sługa była intuicyjna, łatwa i nie wymagająca dodatkowej 
wiedzy.

Myśląc o dostępności należy wyróżnić jej dwa wymiary: 
techniczny i informacyjny. Dostępność techniczna 
związana jest z konstrukcją serwisu — architekturą 
informacji, sposobem opisu poszczególnych elementów 
oraz zastosowaną technologią. Dostępność informa-
cyjna dotyczy takiego sposobu tworzenia treści, 
aby był on zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. 
Co istotne, o oba aspekty dostępności należy dbać w ten 
sam sposób i rozwijać je równorzędnie. 

Wytyczne dotyczące dostępności serwisów internetowych 
zostały szczegółowo opisane w specyfikacji WCAG 2.0, 
opracowanej przez organizację World Wide Web Consor-
tium. Dokument skierowany jest głównie do programi-
stów, webmasterów i grafików. Z tego względu osoby nie-

związane z branżą IT mogą mieć problem z jego pełnym 
zrozumieniem. Tekst napisany został specjalistycznym 
i ciężkim do zrozumienia językiem. Dlatego pomocne 
mogą być opracowania tworzone przez ekspertów 
z zakresu dostępności, które coraz częściej można pobrać 
za darmo. W Polsce tą tematyką zajmują się między inny-
mi autorzy serwisu dostępnestrony.pl ».

Normy dostępności oparte na zapisach WCAG obowiązują 
w większości krajów. W Polsce reguluje je Rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interopera-
cyjności. Na jego podstawie wszystkie serwisy admi-
nistracji publicznej powinny być dostosowane do 
wspomnianych norm do 31 maja 2015 roku.  

Podobne rozporządzenia zostały wprowadzone pod ko-
niec 2013 roku przez Parlament Europejski. Oznacza to, 
że serwisy urzędów, ministerstw, placówek służby 
zdrowia czy szkolnictwa, staną się dostępne. Dzię-
ki temu wszyscy użytkownicy będą mogli w pełni korzy-
stać z ich funkcjonalności. 

Wprowadzenie tych zmian wymaga od twórców serwisów 
odpowiedniego podejścia. Ważna jest edukacja i świado-
mość potrzeb użytkowników, zwłaszcza tych zagrożonych 
wykluczeniem.

Zasada 6.

http://dostepnestrony.pl
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Stosuj kolorystykę czcionek i tła tekstu uła-
twiającą czytanie

Choć kolorystyka serwisu związana jest z kwestiami es-
tetycznymi, ma też wpływ na dostępność treści w nim 
zamieszczanych. Twórcy stron powinni zapewnić 
użytkownikom odpowiedni komfort czytania, czyli 
zadbać o możliwie wysoki kontrast pomiędzy kolorystyką 
tekstu a tłem.

Specyfikacja WCAG precyzyjnie określa zasady dotyczące 
kontrastu tekstu. Według tego dokumentu minimalna 
wartość powinna wynosić od 1 do 4,5 punktów. 
Autorzy wymagań zalecają jednak stosowanie kontrastu 
na poziomie co najmniej 7 punktów. Wspomniane warto-
ści liczbowe są wynikiem różnicy jasności użytego kroju 
(fontu) do koloru tła. Zbyt mała różnica może stanowić 
spore problemy dla użytkowników z wadami wzroku — 
osób niedowidzących lub starszych. Dla tej grupy treści 
publikowane w serwisie będą zlewały się z tłem, przez co 
staną się nieczytelne.

Aby dobrać odpowiednie poziomy kontrastu, nie trzeba 
dokonywać wszystkich obliczeń ręcznie. Można skorzystać 
z wielu dostępnych w Internecie narzędzi. 

https://www.um.warszawa.pl/zalatw—sprawe—w—urzedzie 

Strona Urzędu Miasta Warszawa została wyróżniona ze względu na dostępność. 
Zastosowane w jej obrębie kontrasty powodują, że z witryny mogą również korzystać 
osoby z wadami wzroku. 

https://www.um.warszawa.pl/zalatw—sprawe—w—urzedzie
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W trakcie Administrady, korzystaliśmy z aplikacji 
Wave », która pozwala sprawdzić nie tylko poziom kontra-
stu, ale również inne parametry istotne ze względu na do-
stępność.

Zapewnij odpowiednio duży rozmiar tekstu

Większość polskich urzędów ma problem z odpowiednim 
doborem wielkości kroju w obrębie serwisu. Niedosta-
tecznie duże litery mogą utrudnić czytanie zarów-
no niepełnosprawnym użytkownikom, jak i przeciętnemu 
obywatelowi.

Warto uwzględnić tę uwagę już na etapie projektowania 
serwisu. Pracując nad grafiką strony należy zadbać o od-
powiednio duży rozmiar tekstu i to do niego dostosować 
layout witryny.

Większość wykorzystywanych obecnie przeglądarek inter-
netowych umożliwia powiększenie rozmiaru całej strony, 
w tym tekstu. Jednak taka funkcjonalność powinna być 
wykorzystywana przez użytkowników jedynie w ostatecz-
ności.

W niektórych z analizowanych serwisów autorzy zamie-
ścili przyciski służące do zmiany wielkości tekstu. Jednak 

tylko nieliczne funkcjonowały w sposób poprawny i zgod-
ny z potrzebami użytkowników. 

Tego typu rozwiązania mogą okazać się przydatne, jednak 
aby spełniać swoje zadania powinny być intuicyjne i odpo-
wiednio widoczne. Ponadto nie należy traktować ich 
w kategoriach funkcjonalności podstawowej, lecz 
uzupełniającej.

Daj dostęp do różnych wersji strony

Jednym z wymiarów dostępności jest możliwość wyświe-
tlenia strony na różnych typach ekranu – ekranie kom-
putera (desktopie), urządzeniach przenośnych (telefonie, 
smartfonie, tablecie) oraz czytnikach. Aby serwis był czy-
telny na każdym ze wspomnianych urządzeń, powinien 
posiadać specjalną wersję. 

Są dwa sposoby wyświetlania strony na urządzeniach 
przenośnych. Można stworzyć wersję mobilną, przezna-
czoną na różnego rodzaju ekrany. Jednak oznacza to ko-
nieczność zaprojektowania i wdrożenia kolejnych odsłon 
strony, które dostosowane będą do specyfiki wspomnia-
nych urządzeń.

http://wave.webaim.org
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Efektywniejszym rozwiązaniem jest wykorzysta-
nie Responsive Web Design (RWD) już na etapie 
projektowania serwisu. Dzięki RWD wszyscy użytkownicy 
mają dostęp do tych samych treści, niezależnie od urzą-
dzenia z którego korzystają. Zaletą tego rozwiązania jest 
to, że poszczególne elementy serwisu same dostosowują 
się do wymiarów ekranu.

Wersja o podwyższonym kontraście przeznaczona jest 
dla użytkowników z wadami wzroku, w tym dla osób star-
szych. W założeniu powinna ułatwiać im zapoznanie się 
z treścią serwisu, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie tekst 
nazbyt zlewa się z elementami graficznymi.

Autorzy badanych serwisów rzadko udostępniali wersję 
tekstową, która jest szczególnie przydatna dla niewido-
mych użytkowników. Oczywiście samo udostępnienie ta-
kiej funkcjonalności nie wpływa na zwiększenie dostępno-
ści serwisu. Przede wszystkim ważna jest przejrzysta 
struktura informacji. Świadczy o niej wyraźny podział 
treści na czytelne nagłówki, różniące się miedzy sobą po-
ziomem. Takie rozwiązanie ułatwi nawigację osobom nie-
pełnosprawnym.

http://www.kluczbork.eu/?fontsize=normal

Serwis Urzędu Miasta w Kluczborku umożliwia dostęp do wersji o podwyższonym 
kontraście. W jej obrębie znajdują się najważniejsze informacje oraz linki do istot-
nych sekcji strony.

http://www.kluczbork.eu/?fontsize=normal
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W trakcie Administrady skupialiśmy się na ogólnym ba-
daniu serwisów polskich urzędów, w którym dostępność 
była jednym z uwzględnianych wymiarów. Warto więc 
zapoznać się z innymi publikacjami związanymi z tą te-
matyką. 

Polecamy przede wszystkim Raport Rzecznika Praw Oby-
watelskich », w którym zaprezentowano wyniki komplek-
sowego badania dostępności polskich urzędów. Dodat-
kowo zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianym już 
portalem dostepnestrony.pl, skąd za darmo można pobrać 
publikację: Dostępność Serwisów Internetowych » . 

Publikując treści, pamiętaj o dostępności  
materiałów

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych istotny jest 
sposób, w jaki autorzy serwisu publikują treści. Ważnym 
aspektem jest wykorzystywanie tak zwanych al-
tów, czyli słownych opisów zdjęć i grafik. Dzięki 
nim niewidomi użytkownicy mogą się dowiedzieć jaką 
treść niosą wykorzystane zdjęcia, czy infografiki. 

Podobnie jest w przypadku materiałów audiowizualnych, 
które poza opisem skierowanym do niewidomych użyt-
kowników, powinny zawierać również wersję przezna-
czoną dla osób z problemami słuchu. Oznacza to, że do 
każdego filmu oraz nagrania dźwiękowego muszą 
zostać dołączone napisy oddające treść przekazu.

Pomocne materiały

Powyżej opisane aspekty dostępności badanych serwi-
sów to nie wszystkie wymiary, o jakie twórcy stron admi-
nistracji publicznej powinni zadbać. 

http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20Rzecznika%20Praw%20Obywatelskich%202013,%20Nr%209%20%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a.pdf
http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20Rzecznika%20Praw%20Obywatelskich%202013,%20Nr%209%20%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a.pdf
http://dostepnestrony.pl/wp-content/uploads/2013/08/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf
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Jak pokazują badania, estetyka ma wpływ na użyteczność. 
W przypadku serwisów administracji publicznej decyduje 
również o ich wiarygodności. Dlatego warto zadbać, aby 
layout strony był spójny i zgodny z identyfikacją urzędu. 

Zasada 7:
Dbaj o estetykę serwisu, jednak bez odwracania 
uwagi użytkowników od najważniejszych treści
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Estetyczna użyteczność 

Większość użytkowników uznaje, że łatwiejsze, bardziej 
intuicyjne są te produkty lub usługi, które są es-
tetyczne. To zjawisko nazywane jest efektem estetycznej 
użyteczności (aeshetic-usability effect). 

Zasada ta dotyczy również projektowania serwisów in-
ternetowych. Ich estetyka decyduje o tym, w jaki sposób 
odbierają je użytkownicy. Wygląd wpływa też na wiary-
godność publikowanych treści, co jest szczególnie istotne 
w przypadku stron administracji publicznej. 

Zadbaj o spójność elementów graficznych

Projektując wygląd serwisu należy zadbać o spójność po-
szczególnych elementów graficznych. Obserwacje zebrane 
w trakcie Administrady pokazują, że większość samorzą-
dów ma z tym kłopot. W wielu przypadkach widoczne były 
stylistyczne i kolorystyczne różnice pomiędzy poszczególny-
mi podstronami serwisu.

Spójność związana jest także ze stosowaniem, w obrębie 
całej strony, tego samego kroju. Tyczy sie to zarówno arty-
kułów, etykiet nawigacji, jak i różnego rodzaju bannerów 
i przycisków. 

Zasada 7.

http://www.brzesko.pl/?p=4130

Serwis Gminy Brzesko jest przykładem na to, że pomimo wdrożenia systemu graficz-
nego, w obrębie strony pojawiają się elementy niespójne. Wpływają one negatywnie 
na estetykę strony. 

http://www.brzesko.pl/?p=4130
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Dlaczego spójność wszystkich elementów jest tak istot-
na? Przede wszystkim ułatwia to użytkownikowi odbiór 
treści. Dodatkowo, poprzez stosowanie jednolitego 
layoutu, twórcy serwisu zapewniają, że wszystkie 
dostępne w jego obrębie treści są oficjalnymi in-
formacjami. W sytuacji kiedy układ graficzny jest różny 
na każdym poziomie strony, użytkownik może poczuć się 
zdezorientowany.

W przypadku spójności warto wspomnieć o jakości ele-
mentów graficznych. Analizując strony polskich urzę-
dów, często trafialiśmy na zdjęcia lub grafiki publikowane 
w zbyt małej rozdzielczości, źle kadrowane lub nieczy-
telne. Warto zadbać o ten element, gdyż w dużej mierze 
wpływa na całościowe postrzeganie serwisu. 

http://www.um.kutno.pl/page/

Autorzy serwisu miasta Kutno zadbali o wszystkie detale. Dzięki temu strona wygląda 
efektownie i jest spójna na każdej podstronie. Większość elementów graficznych znaj-
dujących się w jej obrębie została dobrana ze smakiem i poczuciem estetyki.

http://www.um.kutno.pl/page/
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Nawiązuj do elementów wizualnych miasta 
(kolorystyki, logo)

Jak wspomniano estetyka serwisu ma wpływ na jego wia-
rygodność. Twórcy strony internetowej urzędu powinni 
zadbać, aby każdy użytkownik miał pewność, że znajduje 
się we właściwym miejscu. W ten sposób budowane jest 
zaufanie, nie tylko do serwisu, ale przede wszystkim infor-
macji w nim publikowanych. 

Najłatwiej osiągnąć ten efekt odnosząc się w war-
stwie estetycznej do symboliki miasta. Herb i zwią-
zane z nim kolory są podstawowymi elementami identyfi-
kującymi każdą jednostkę samorządu terytorialnego. 

Stosunkowo dużo miast posiada unikalną identyfikację 
wizualną (logo, claim), nie zawsze związaną z tradycyjną 
symboliką. Zastosowanie jednego z powyższych rozwią-
zań z pewnością podniesie wiarygodność serwisu. Jednak 
w każdym z przypadków należy pamiętać o konsekwent-
nym i spójnym wykorzystaniu danej stylistyki. Dużą po-
mocą w takich przypadkach jest stworzenie sys-
temu graficznego definiującego wygląd różnych 
elementów interfejsu. 

http://www.piotrkow.pl/

Na stronie Piotrkowa Trybunalskiego, autorzy umieścili herb miasta. Dodatkowo, 
jednym z elementów graficznych strony są zdjęcia przedstawiające charakterystycz-
ne, znane mieszkańcom obiekty — Wieżę Ciśnień oraz Kościół przy klasztorze Ojców 
Bernardynów.

http://www.piotrkow.pl/
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Staraj się nie przeładowywać graficznie i tre-
ściowo stron (zwłaszcza strony głównej)

Aby ułatwić użytkownikowi dotarcie do najważniejszych 
treści serwisu należy zadbać o jak największą czytel-
ność strony. Warto by nie była przeładowana treścią — 
zarówno graficznie, jak i treściowo. 

Zbyt duża liczba róznorodnych elementów graficznych 
może odwracać uwagę użytkowników od najważniejszych 
informacji. Strona wizualna nigdy nie powinna do-
minować nad treścią strony. Dlatego przygotowując 
ilustracje, należy wystrzegać się jaskrawych kolorów. Nie 
zaleca się również umieszczania dużej liczby zdjęć, czy 
bannerów w jednej z bocznych sekcji serwisu. 

Przeładowanie treścią może być związane ze złym roz-
mieszczeniem tekstu. Bardzo często redaktorzy tworzą ar-
tykuły o dużej objętości, przez co istotne komunikaty giną 
w gąszczu informacji. 

Warto również zaznaczyć, że w przypadku dłuższych tek-
stów, takich jak historia miasta lub opis atrakcji turystycz-
nych powinno zostać zastosowane odpowiednie formato-
wanie oraz paginacja.

http://krakow.pl/

Wygląd portalu miasta Krakowa został zaprojektowany z uwzględnieniem nowocze-
snej identyfikacji wizualnej. Wpływa ona zarówno na spójność kolorystyczną, jak 
i krój fontów. Znajdujące się w lewym górnym rogu logo jest rozpoznawalne przez 
mieszkańców miasta.

http://krakow.pl/
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Większość serwisów opiera się na układzie kolumnowym. 
Decydując się na takie rozwiązanie warto pamiętać, że 
optymalna liczba kolumn, nie zaburzająca odbio-
ru, to dwie. Większa liczba wymusza na czytelniku ko-
nieczność częstego „przeskakiwania” pomiędzy sekcjami 
serwisu.

Stosuj umiarkowanie elementy animowane 
czy dźwiękowe

Duży wpływ na estetykę serwisu mają animowane ele-
menty. W większości przypadków działają jako dystrak-
tory — odwracając uwagę odbiorców od treści. Z tego też 
powodu, poza kilkoma wyjątkami, nie zaleca się ich stoso-
wania. 

Do wyjątków należą sytuacje, gdy za pomocą anima-
cji przekazywana jest jakaś ważna informacja, która nie 
zmieściłaby się w obrębie prostej grafiki. Jednak przypad-
ki w których animowane elementy są zbyt dynamiczne 
powinny być eliminowane.  

http://www.um—monki.pl/index.php

Strona Urzędu Miejskiego w Mońkach jest skrajnym przykładem przeładowania ele-
mentami graficznymi, zwłaszcza bannerami. Użytkownik może mieć spore problemy 
z odpowiednią nawigacją w obrębie serwisu.

http://www.um—monki.pl/index.php
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Inna kwestia związana z umieszczaniem multimediów 
bezpośrednio na stronie, związana jest z ich odtwarza-
niem. Należy unikać sytuacji, w których film lub 
nagranie dźwiękowe uruchamiają się automa-
tycznie po wejściu użytkownika na daną podstronę. Pro-
jektując serwis albo zamieszczając na nim treści należy 
zadbać o to, aby użytkownik sam mógł zdecydować czy 
i kiedy chce odtworzyć dany materiał.

Unikaj stosowania form przypominających 
klasyczne formy reklamowe

Projektując wygląd serwisu należy unikać form reklamo-
wych przypominających bannery czy pop-upy. Tego typu 
elementy kojarzą się negatywnie użytkownikom, przez co 
mogą nie pełnić zakładanych przez autorów funkcji. Do-
brą praktyką jest ich grupowanie. Najlepiej w mniej istot-
nych obszarach strony.

Rekomendujemy zastosowanie spójnej metody prezen-
tacji elementów graficznych mających charakter promo-
cyjny. Dzięki temu zabiegowi odwiedzający będą mogli 
zidentyfikować je jako treści należące do serwisu, a nie 
niechciane reklamy.

http://www.ilawa.pl/

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy, w centralnym punkcie serwisu, znaj-
duje się animowana grafika, przedstawiająca najważniejsze grupy odbiorców serwisu, 
która odwraca uwagę użytkowników od najważniejszych treści serwisu.  

http://www.kalisz.pl/pl

Na stronie miasta Kalisza kwestię bannerów rozwiązano w ciekawy sposób. Zgrupo-
wano je w dolnej części serwisu, bezpośrednio pod sekcją informacyjną. Umieszczone 
w taki sposób z pewnością w mniejszym stopniu odwracają uwagę użytkowników.

http://www.ilawa.pl/
http://www.kalisz.pl/pl
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Dostępność informacyjna jest związana z treścią tekstów 
publikowanych w serwisie. Redaktorzy powinni pamiętać 
o tym, aby informacje w nich zawarte były zrozumiałe dla 
każdego użytkownika. 

Zasada 8:
Stosuj język odbiorcy serwisu
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Korzystaj z prostego nieskomplikowanego  
języka oraz krótkich form

Językowa prostota (plain language) była jedną z głów-
nych zasad projektowych, które wykorzystano podczas 
tworzenia gov.uk » — brytyjskiego portalu administracji 
publicznej. Autorzy serwisu dążyli do maksymalnego 
uproszczenia języka publikowanych w serwisie artyku-
łów, tak aby każdy użytkownik mógł zrozumieć ich treść. 
W przypadku stron administracji publicznej dostęp do 
informacji jest rzeczą podstawową, dlatego powinny być 
formułowe w możliwie klarowny i prosty sposób. 

Zdaniem autorów gov.uk informacje publikowane 
w serwisie powinny być łatwe do zrozumienia i za-
pamiętania. Jednak przede wszystkim powinny ułatwiać 
użytkownikowi działanie, czyli być pomocne w przypadku 
określonych urzędowych procedur. Takie podejście nie 
tylko podnosi dostępność informacji, ale też zwiększa ich 
wiarygodność. 

Aby ocenić stopień skomplikowania języka można 
posłużyć się indeksem mglistości — FOG, stworzo-
nym przez Roberta Gunninga. W uproszczeniu, metoda 
ta polega na analizie trudności słów oraz skomplikowania 
zdań. Na tej podstawie wyznaczana jest liczba lat eduka-

cji, jaką odbiorca powinien przejść, aby swobodnie czytać 
dany komunikat. Tekst, który jest zgodny ze standarda-
mi plain language charakteryzuje się wartością FOG ok. 
9—10. Oznacza to, że powinien być przystępny już dla 
gimnazjalistów i licealistów.  

Mglistość języka można zbadać przy użyciu darmowych 
aplikacji, dostępnych w internecie. W trakcie Administra-
dy badacze zajmujący się tym zagadnieniem korzystali 
z serwisu logios.pl ». Jego twórcami są wrocławscy infor-
matycy, którzy współpracują z Pracownią Prostej Polsz-
czyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Unikaj żargonu i form charakterystycznych dla 
języka urzędowego

Główną regułą, którą powinni kierować się redaktorzy 
serwisów administracji publicznej jest unikanie spe-
cjalistycznego, urzędniczego żargonu.  Przeciętny 
użytkownik nie ma obowiązku znać oficjalnej terminolo-
gii. Bazując na doświadczeniu autorów gov.uk upraszcza-
nie takich komunikatów jest możliwe. Wymaga jednak od 
redaktorów pewnych nakładów pracy i konsekwencji. 

Styl niektórych oficjalnych komunikatów i opisów proce-
dur związany jest z językiem, którym posługuje się usta-

Zasada 8.

http://gov.uk
http://logios.pl
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wodawca. Z jednej strony, dzięki takim zasadom treść ofi-
cjalnych rozporządzeń jest precyzyjna i spójna w obrębie 
całej administracji publicznej. Z drugiej, hermetyczna 
terminologia może stanowić przeszkodę dla wielu 
użytkowników. 

Analizując zgłoszone do Administrady serwisy zaobser-
wowaliśmy, że większość urzędów nie stosuje zasad przej-
rzystości językowej. Oficjalny żargon występuje nie tylko 
w komunikatach, ale jest przenoszony również do sekcji 
informacyjnej.

Z punktu widzenia użytkownika, szczególnie ważne jest 
unikanie oficjalnych sformułowań w sekcjach dotyczących 
urzędowych procedur. Treści tam zawarte powinny być 
w pełni czytelne i zrozumiałe.

Skomplikowane procesy czy procedury staraj 
się opisywać w prosty, schematyczny sposób

W przypadku wyjaśniania skomplikowanych procesów 
czy procedur warto skorzystać z rozwiązań, które ułatwia-
ją ich zrozumienie. Można to zrobić na wiele sposobów. 
Na przykład poprzez wytłuszczenie najbardziej istotnych 
informacji w tekście. Dzięki temu użytkownicy łatwiej od-
najdą interesujące ich fragmenty. Wytłuszczenie (bold) 
ma również wpływ na proces zapamiętywania treści .

https://www.um.warszawa.pl/zalatw—sprawe—w—urzedzie/aktualnosci—sprawy—
urzedowe/sprawd—wa—no—dowodu—osobistego

Powyższy zrzut ekranu jest przykładem na to, że możliwe jest tłumaczenie trudnych 
urzędowych zagadnień w sposób precyzyjny, bez konieczności stosowania urzędowe-
go żargonu.

https://www.um.warszawa.pl/zalatw—sprawe—w—urzedzie/aktualnosci—sprawy—urzedowe/sprawd—wa—no—dowodu—osobistego
https://www.um.warszawa.pl/zalatw—sprawe—w—urzedzie/aktualnosci—sprawy—urzedowe/sprawd—wa—no—dowodu—osobistego
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Wytłuszczanie tekstu jest często wykorzystywane przez 
redaktorów badanych serwisów. Jednak w wielu przypad-
kach autorzy używają tej metody w sposób nieprzemyśla-
ny. Wyróżniając w tekście przypadkowe słowa, nie można 
osiągnąć oczekiwanego efektu. 

Ciekawym i rekomendowanym rozwiązaniem jest two-
rzenie checklist, czyli list kontrolnych. Jest to metoda po-
wszechnie stosowana w zarządzaniu, ale również w prze-
myśle, medycynie czy w sytuacjach kryzysowych. Polega 
na sporządzeniu listy najważniejszych czynności ułożo-
nych we właściwej kolejności. Najczęściej wykorzystywa-
na jest w przypadku skomplikowanych zadań. Dzięki 
checkliście zwiększamy prawdopodobieństwo, że 
dana osoba nie pominie żadnego istotnego etapu 
postępowania. 

W kontekście administracji publicznej w ten sposób 
możliwe jest objaśnianie procedur, na przykład kwestie 
związane z rejestracją działalności gospodarczej. Dzięki 
informacjom zamieszczonym w serwisie, obywatel może 
zapoznać się z kolejnością zadań jakie musi wykonać. Jak 
pokazuje doświadczenie, tego typu praktyki wpływają na 
szybkie i skuteczne załatwienie sprawy.

http://www.myslowice.pl/page/2353,zasady—rekrutacji—dzieci—do—przedszkoli—.html

W serwisie Urzędu Miasta Mysłowice znajduje się dobrze przygotowany opis procesu 
rekrutacji do przedszkoli. Wprawdzie jego twórcy nie zastosowali się do wszystkich, 
wspomnianych wyżej zagadnień, jednak całość informacji wydaje się czytelna dla 
użytkownika. 

http://www.myslowice.pl/page/2353,zasady—rekrutacji—dzieci—do—przedszkoli—.html
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W przypadku najbardziej skomplikowanych 
pojęć czy treści rozważ ich prezentację w for-
mie graficznej

Badania pokazują, że dzięki stosowaniu graficznych 
schematów, grafów czy infografik, można efek-
tywnie tłumaczyć użytkownikom skomplikowane 
pojęcia. Wizualizacja danych wpływa na proces zapamię-
tywania i pozwala na lepsze zrozumienie najważniejszych 
treści.

Jest wiele sposobów prezentacji danych. Jednym z najpo-
pularniejszych jest stosowanie wykresów, obrazujących 
dane liczbowe. O ich skuteczności może świadczyć po-
wszechna obecność w różnego rodzaju zestawieniach eko-
nomicznych i finansowych.

Popularne, zwłaszcza w internecie są infografiki. Są one 
rodzajem schematu, w którym słowa łączą się z elementa-
mi graficznymi. Niestety w kontekście Administrady bar-
dzo mało urzędów decyduje się na tego typu rozwiązania. http://jarocin.pl/pl/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87—gospodarcza—210.html

Powyżej przykład pokazujący, jak infografika jest w stanie uprościć opis procedury, 
w tym przypadku założenia działalności gospodarczej. Tego typu schematy mają jesz-
cze jedną zaletę — wpływają korzystnie na estetykę serwisu.

http://jarocin.pl/pl/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87—gospodarcza—210.html
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Czytelne przedstawienie kluczowych treści na stronie in-
ternetowej może być wyzwaniem. Z pomocą przychodzą 
jednak narzędzia, dzięki którym można w przejrzysty spo-
sób zaprezentować informacje. Takie elementy wnoszą 
dodatkowy walor estetyczny, przykuwają uwagę, a jedno-
cześnie pozwalają użytkownikowi na intuicyjne i szybkie 
zapoznanie się z komunikatami.

Zasada 9:
Ułatwiaj korzystanie z treści w serwisie
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Udostępniaj narzędzia ułatwiające korzysta-
nie z danego typu treści

Narzędziem ułatwiającym korzystanie z podstrony do-
tyczącej zbliżających się wydarzeń, może być kalendarz. 
Jest to najprostszy i najbardziej zrozumiały dla użytkow-
ników sposób prezentowania informacji – głównie przez 
nawiązanie do klasycznej formy. 

Funkcjonalność kalendarza nie powinna jednak ograni-
czać się do prezentacji planowanych wydarzeń, na przy-
kład kulturalnych. Ta podstawowa użyteczność może 
zostać rozwinięta poprzez szereg uzupełnień, takich jak 
opcję szukania, a następnie filtrowania interesujących 
informacji. Zdecydowanie ciekawym rozwiązaniem 
jest możliwość dodawania własnych wydarzeń 
do kalendarza. Taka funkcjonalność może być przy-
datna między innymi dla organizatorów imprez kultural-
nych.

W przypadku kiedy przyjazne wyświetlanie pewnych tre-
ści jest utrudnione, użytkownik może odczuć frustrację. 
Przez co jego interpretacja przedstawionych na porta-
lu treści może być niewłaściwa. Dotyczy to na przykład 
galerii, w której, aby przeglądać opublikowane zdjęcia, 

Zasada 9.

https://gliwice.eu/wydarzenia/2014—04—18

Kalendarz zamieszczony w serwisie Urzędu Miasta Gliwice jest przejrzysty i funkcjo-
nalny. Wszystkie wydarzenia mające miejsce danego dnia są zaprezentowane w for-
mie listy, która po kliknięciu przenosi do dokładnego opisu danej imprezy. Ciekawym 
zabiegiem jest możliwość dodania własnej inicjatywy do miejskiego kalendarza. 

https://gliwice.eu/wydarzenia/2014—04—18
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należy otworzyć każdy plik z osobna. Dobrym rozwiąza-
niem jest stworzenie multimedialnego zbioru, który nie 
tylko ułatwia nawigację ale również oferuje dodatkowe 
funkcjonalności (np. integrację z popularnymi portalami 
spełecznościowymi).

Wyraźnie opisuj rozmiarem i formatem pliku 
odnośniki otwierające lub pobierające doku-
menty

Użytkownik powinien być rzetelnie poinformo-
wany o interakcji, jaką wywoła klikając na wy-
brany element. Szczególnie w przypadku kiedy akcja 
ta rozpocznie pobieranie pliku lub przeniesienie go do 
innego serwisu.

Wszystkie odnośniki służące pobraniu dokumentów po-
winny być opisane ich formatem oraz rozmiarem. Potrzeba 
ta wynika z wymogu jednoznacznego opisywania każdego 
odnośnika znajdującego sie w serwisie. Warto też pamiętać, 
że niektórzy internauci mogą korzystać ze stron na urzą-
dzeniach, które nie pozwalają im na komfortowe pobranie 
plików o dużym rozmiarze lub odtworzenie pliku w specy-
ficznym programie.  

http://www.rawicz.pl/101—fotogaleria.html#prettyPhoto1[gallery9d30d39a8d/3/

Portal www.rawicz.pl w narzędziu galerii umieścił nie tylko elementy służące nawigo-
waniu pomiędzy zdjęciami już przy otworzonym zdjęciu, ale również umożliwił opcję 
dzielenia się wybranymi zdjęciami oraz szybkie nawigowanie za pomocą miniatur 
umieszczonych na dolnym pasku.

http://www.rawicz.pl/101—fotogaleria.html#prettyPhoto1[gallery9d30d39a8d/3/
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W praktyce zasada ta oznacza, że wszystkie możliwe do 
pobrania materiały, powinny zostać opisane nie tylko 
formatem, ale też przybliżonym rozmiarem. Warto pa-
miętać, aby udostępniane pliki zostały zapisane w forma-
cie dostępnym dla większości użytkowników (np. Adobe 
PDF). 

Nie wymagaj od użytkownika instalacji dodat-
kowego oprogramowania, aby mógł skorzy-
stać z treści serwisu

Zawartość serwisu powinna być możliwa do wyświetlenia 
bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. 
Dlatego zastosowanie technologii Flash może być proble-
matyczne dla osób niepełnosprawnych, które korzystają 
ze specjalnych programów odczytujących. Rozwiązanie 
to może ograniczyć dostępność strony na urządzeniach 
przestarzałych lub takich, na których elementy flashowe 
są automatycznie blokowane.

Warto również zadbać o dostępność możliwych do 
pobrania dokumentów. Ważne aby użytkownicy mo-
gli je otworzyć, za pomocą darmowego oprogramowania. 
W przypadku plików tekstowych zamieszczonych w ser-
wisie w formie otwartej (umożliwiającej edycję) zaleca 

http://www.um.kutno.pl/page/41,dokumenty.html

Udostępnione w serwisie miasta Kutno dokumenty opisane są za pomocą graficznego 
oznaczenia. Podany został również rozmiar pliku. Ze względu na dostępność serwisu, 
warto zamieścić słowny opis rozszerzenia, czyli na przykład: Kwestionariusz osobowy 
(PDF, 175.76 KB).

http://www.aleksandrowkujawski.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=5&me-
nu=6&strona=1

Strona Aleksandrowa Kujawskiego przedstawia górną nawigację w formie animowa-
nych kwadratów ze zdjęciami, to rozwiązanie które utrudnia zarówno zaznajomienie 
się z funkcją danych elementów, jak również poprawne wyświetlenie ich na urządze-
niu bez adekwatnego oprogramowania.

http://www.um.kutno.pl/page/41,dokumenty.html
http://www.aleksandrowkujawski.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=5&menu=6&strona=1
http://www.aleksandrowkujawski.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=5&menu=6&strona=1


administrada 2014  •  60Zasada 9.

się wykorzystanie aplikacji OpenOffice ». W serwisie 
warto zamieścić też informację, skąd takie opro-
gramowanie można pobrać.

Formatuj tekst w sposób ułatwiający zapozna-
wanie się z nim 

Wygląd tekstu w serwisie powinien umożliwiać kom-
fortowe zapoznanie się z jego treścią. To, w jaki sposób 
jest sformatowany (jego wielkość, font, pogrubienie czy 
pochylenie), wpływa krytycznie na efektywność i samą 
prędkość czytania. Niewyraźny font lub zbyt małe litery 
mogą sprawić, że użytkownik zrezygnuje z przeglądania 
strony.

Teksty należy formatować w możliwie najbardziej czy-
telny sposób. Uzupełnienie tekstu o nagłówki umożliwi 
osobom niewidomym sprawne przejście do interesującej 
ich części, ale nie tylko im. Z klarownego formatowania 
tekstu skorzystają również osoby nie borykające się z ta-
kimi trudnościami. Łatwiej czyta się tekst podzielo-
ny na paragrafy i  listy, z wyróżnionymi słowami 
kluczowymi.

http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_93326.html

Teksty opublikowane w serwisie www.gdynia.pl zostały sformatowane w sposób 
poprawny i ułatwiający użytkownikom czytanie. W artykule wyróżnione zostały nie 
tylko nagłówki i lead. Wytłuszczono również najważniejsze informacje.

https://www.openoffice.org/pl/
http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_93326.html
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Tworząc serwis internetowy warto pamiętać o jego od-
biorcach. Ich opinie są istotne na każdym etapie tworze-
nia strony, a sugerowane przez nich rozwiązania warto 
brać pod uwagę.

Zasada 10:
Badaj swoich użytkowników  
i pytaj o ich opinie
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Jak badać użyteczność? 

Istnieje wiele metod prowadzenia badań z użytkownikami. 
Różnią się stopniem zaangażowania, zakresem, czy szcze-
gółowością wniosków. W wielu wypadkach ich przepro-
wadzenie wymaga doświadczenia, czasem również sprzętu 
czy lokalizacji. Badania w podstawowym zakresie 
może jednak prowadzić sam właściciel witryny.

Obserwując osobę korzystającą z serwisu, jego właściciel 
jest w stanie stwierdzić, czy strona nie zawiera błędów.
Innym sposobem może być poproszenie badanego o wyko-
nanie jakiejś czynności w serwisie, a następnie skomento-
wanie szybkości i wygody procesu. Dodatkowo użytkownik 
powinien określić, czy zawartość stron, które odwiedził 
odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom.

Badania użyteczności zgodne z wymogami metodologicz-
nymi powinny odbywać się w kontrolowanym środowisku 
i być przeprowadzane przez doświadczonego badacza. 

Osoby badane powinny zostać dobrane ze względu na sze-
reg kryteriów, między innym cech demograficznych. Nie 
zmienia to jednak znaczenia niewielkiego „partyzanckie-
go” badania, które może dostarczyć ograniczone, ale mimo 
wszystko wartościowe rezultaty.

Podstawową cechą osoby badanej, jaką należy się 
kierować, jest bliskość jej zainteresowań ze wzor-
cem naszego doskonałego użytkownika. Chcąc 
przebadać, w jaki sposób serwis gminy pomaga turystom, 
warto znaleźć osoby spoza gminy zainteresowane zwiedza-
niem i podróżami. Nie należy na tym etapie przejmować 
się zbytnio kwestią wieku, wykształcenia czy zarobków. 
Dane te stają się znaczące przy bardziej zaawansowanych 
formach badań.

Najważniejsze obserwacje dotyczące błędów i niedogod-
ności w serwisie pojawią się już po kilku testach. Dlatego 
mimo zalecanych 30 osób uczestniczących w badaniu, wy-
starczy często spotkanie z 5—7 osobami.

Badania z użytkownikami można wesprzeć dar-
mowymi, dostępnymi na rynku aplikacjami, które 
analizują ruch w serwisie. Jednym z najpopularniejszych 
rozwiązań jest Google Analytics. Dzięki niemu można do-
wiedzieć się, które podstrony są najpopularniejsze wśród 
użytkowników. Dodatkowo narzędzie umożliwia dostęp do 
danych takich jak, czas, który odbiorcy spędzają na stronie 
oraz ich aktywność w serwisie.
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Podsumowanie
W trakcie Administrady przebadaliśmy 140 serwisów pol-
skich urzędów. Na tej podstawie stworzyliśmy listę 10 za-
sad, które będą pomocne przy tworzeniu tego typu stron.
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Wszystkie opisane w niniejszym raporcie zalecenia, opar-
te zostały na obserwacjach dokonanych podczas I edycji 
Administrady. Mamy nadzieję, że przynajmniej część 
z przedstawionych porad pomoże zwiększyć użyteczność 
serwisów polskich urzędów.

Projektując tego typu strony, należy pamiętać o ich końco-
wych odbiorcach – obywatelach. Im bardziej funkcjonalny 
i intuicyjny jest serwis, tym łatwiej użytkownicy znajdą 
w nim potrzebne informacje.

Celem Administrady nie była krytyka nieużytecznych, źle 
zaprojektowanych serwisów, lecz wyróżnienie tych pro-
jektów, które zdaniem ekspertów, warte są naśladowania. 
Wierzymy, że kolejne edycje pokażą, że zaproponowane 
rozwiązania były pomocne i przyczyniły się do pozytyw-
nych zmian w tym obszarze.
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Podsumowanie

      to wyspecjalizowane w testowaniu użytecz-
ności, badaniach eyetracking i projektowaniu interakcji 
w Internecie studio User Experience z Krakowa.
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