
Wyniki badań stron www partii 
politycznych 



Internet – dominujące medium 

* Według badań World Internet Project Poland 2013 
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Konsultantka niewidoma 
Strona jest przeładowana, za dużo na niej aktualności i  
niepotrzebnych elementów, co sprawia, że z NVDA strona  
ładuje się strasznie wolno.  
Z programem JAWS nie działa prawie w ogóle. (SLD) 
 
Nie znalazłam danych kontaktowych, nie było linku "Kontakt".  
(Europa Plus) 
 
Nie jest mi łatwo poruszać się po tej stronie, ponieważ prawie  
nie ma nagłówków. (PSL) 
 
Na stronie głównej znalazłam dobrze opisany link "Władze",  
ale była tam chaotyczna mapka, synteza czytała linki jednym  
ciągiem, nie znalazłam swojego województwa. (SLD) 
 
Marta Kanarek 



Konsultant niedowidzący 
Udało mi się znaleźć dane teleadresowe, lecz największą  
trudnością oprócz braku wysokiego kontrastu okazała się  
nazwa linku: „Dołącz do nas”. (Europa Plus) 
 
Po każdorazowym kliknięciu na jakikolwiek odnośnik wyłącza 
się wysoki kontrast, który jest zaimplementowany na stronie. (PO) 
 
Trudnością był brak kontrastu i wygląd strony startowej  
- zakłopotanie jak w to wejść. (PiS) 
 
Musiałem przejrzeć większość zakładek, by znaleźć program.  
(Solidarna Polska, czas poszukiwania programu 10 minut) 
 
Sebastian Depta 



Konsultantka Głucha 

Największa trudność w znalezieniu informacji spowodowana  
była brakiem wyszukiwarki. 
 
Dzięki mapie Polski można było wybrać województwo  
i znaleźć władze partii w moim regionie. 
 
Twój Ruch posiada tłumacza języka migowego,  
a na www brakuje informacji. 
 
Moim zdaniem strony internetowe nie są jeszcze dostosowane  
do potrzeb osób Głuchych.  
Brakuje tłumaczeń migowych tam gdzie jest wskazane. 
 
Magdalena Bielak 



Dostępność stron www 

Zapewnienie dostępu do informacji możliwe największej liczbie  
użytkowników niezależnie od: 

wieku niepełnosprawności sprzętu oprogramowania 



Korzyści z posiadania dostępnej strony 

Dostępna strona www: 

• ma więcej odbiorców 

• działa na urządzeniach mobilnych 

• działa w różnych:  

• systemach (Windows, Linux),  

• wersjach przeglądarek,  

• programach czytających dla niewidomych,  

• przy wolnych łączach 

• jest tańsza w utrzymaniu  

• szybciej się ładuje  

• wyżej się pozycjonuje w wyszukiwarkach 



Dziękujemy za uwagę 
 

Pełny raport: 
www.widzialni.org 


