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Polski – Użyteczność w systemach Budżetowania Partycypacyjnego 

Użyteczność opisuje, w jaki sposób system, produkt lub usługa mogą być wykorzystane do osiągnięcia określonych 

celów z efektywnością, wydajnością i satysfakcją w określonym kontekście użytkowania. Jest to jeden z czynników, 

który możemy łatwo kontrolować. Wpływa nie tylko na łatwość użytkowania, ale także na postrzeganą wiarygodność. 

Mimo to, osiągnięcie wysokiej użyteczności nie jest zadaniem prostym. Poniższa tabela stanowi punkt wyjścia do 

oceny użyteczności systemu BP. Nie jest ona przeznaczona dla wyszkolonych techników, ale dla decydentów w 

administracji, aby szybko przeanalizować swoje istniejące lub przyszłe wysiłki w zakresie BP pod kątem istotnych 

kryteriów użyteczności. 

Kategoria Przedmiot Opis 
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Spójność nawigacji Dostęp na całej stronie internetowej pozostaje taki sam dla 
wszystkich kategorii. 

Linki wewnętrzne - otwierają 
się w tej samej karcie 

Linki wewnętrzne otwierają się w tej samej karcie przeglądarki, co 
zapewnia nieprzerwane przeglądanie. 

Linki wewnętrzne - działa 
przycisk "Wstecz" 

Przycisk wstecz działa w ramach nawigacji strony internetowej. 
Użytkownicy trafiają do zasobu, który odwiedzili wcześniej, a nie np. 
do strony głównej. 

Linki zewnętrzne - otwórz w 
nowym oknie/tablicy 

Linki do zewnętrznych zasobów są otwierane w nowej karcie, przy 
czym bieżąca strona BP pozostaje otwarta. 

Linki zewnętrzne - ostrzegaj 
przed otwarciem nowej karty 

Zanim nowy zasób zewnętrzny zostanie otwarty w nowym 
oknie/zakładce, użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. 

Linki funkcjonalne Wszystkie linki działają poprawnie. 

Zmiana koloru - odwiedzane 
linki zmieniają kolor 

Dzięki zmianie koloru odwiedzanych linków, użytkownicy nie 
wracają niechcący na te same strony. 

Lokalizacja jest widoczna Użytkownik w każdej chwili wie, gdzie znajduje się na stronie 
internetowej. Możliwości w tym zakresie to widoczna ścieżka 
nawigacji lub element nawigacyjny w pasku bocznym (sidebar). 
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Wyszukiwanie istnieje Strona posiada funkcję wyszukiwania, która umożliwia 
przeszukiwanie całej strony BP, a nie tylko poszczególnych 
elementów, takich jak opublikowana lista propozycji. 

Łatwe do znalezienia Wyszukiwanie jest łatwe do znalezienia i znajduje się w miejscu, w 
którym użytkownik się go spodziewa (np. w prawym górnym rogu). 

Rozmiar pola wyszukiwania 
jest wystarczający 

Rozmiar pola wyszukiwania jest wystarczający. Użytkownik nie musi 
używać krótkich, nieprecyzyjnych zapytań, ponieważ dłuższe nie 
zmieściłyby się w polu wprowadzania danych. 

Zawsze widoczne - pole 
wyszukiwania znajduje się na 
każdej stronie 

Jeśli użytkownik nie znajdzie poszukiwanego zasobu, chce 
kontynuować wyszukiwanie bez względu na aktualną lokalizację. 
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Brak przeciążenia 
informacjami 

Zbyt duża ilość informacji uniemożliwia użytkownikom 
podejmowanie decyzji, szczególnie jeśli są oni proszeni o informacje 
(np. w formularzach). W takich przypadkach strona zostaje 
podzielona na mniejsze fragmenty (paginacje). W przypadku 
prezentacji informacji, użytkownik powinien mieć możliwość 
włączenia lub wyłączenia paginacji (np. w celu wydrukowania). 

Brak kapitalizacji Teksty pisane wielkimi literami są trudne do odczytania. O ile jest to 
możliwe w przypadku małych fragmentów informacji, o tyle bardziej 
rozbudowane części, takie jak nagłówki, nie powinny być pisane 
wielkimi literami. 

Ustal priorytety treści Istotne elementy takie jak "logowanie" czy opcje nawigacyjne 
wyróżniają się na tle reszty strony. 

Zdjęcia mają wystarczającą 
rozdzielczość 

Zdjęcia na stronie internetowej nie są rozmazane i rozpikselowane. 
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Zmień rozmiar odpowiednio 
dla urządzeń mobilnych 

W zależności od urządzenia, za pomocą którego przeglądana jest 
strona, układ i elementy dostosowują się do dostępnej wielkości 
ekranu. 

Rozmiar przycisków dla 
urządzeń mobilnych 

Rozmiar przycisku w projekcie mobilnym jest wystarczający, co 
najmniej 10 x 10 milimetrów szerokości. 
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Zoptymalizowany dla słabego 
wzroku 

Projekt ma wysoki kontrast, dzięki czemu jest czytelny również dla 
osób z wadą wzroku. Nie stosuje się np. projektów z jasnoszarym 
tekstem na ciemnoszarym tle. 

Wizualna informacja zwrotna 
nie ogranicza się do kolorów 

Osoba nierozróżniająca kolorów może np. nie odróżnić zielonego od 
czerwonego. Jeśli pole wejściowe jest oznaczone, to nie powinno 
zależeć tylko od koloru, ale np. również od ikony. 

Na stronie internetowej 
znajduje się zrozumiały tekst 
alternatywny 

Informacje są zrozumiałe nie tylko dzięki odpowiednim obrazkom, 
ale już sam tekst dostarcza wystarczających informacji do 
korzystania ze strony internetowej. 

Wszystkie istotne elementy 
strony internetowej są 
dostępne za pomocą 
klawiatury 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie są w stanie używać 
myszki. Dlatego elementy muszą być możliwe do wykorzystania 
również za pomocą klawiatury. 

Strony są otwierane w 
rozsądnym czasie 

Interfejs użytkownika nie sprawia wrażenia powolnego, lecz reaguje 
naturalnie. 

 

Informacje te są częścią finansowanego przez UE projektu EmPaci. Więcej szczegółów na temat IT dla budżetu 

partycypacyjnego oraz ogólnie na temat budżetowania partycypacyjnego można znaleźć na stronie empaci.eu.  

https://empaci.eu/

