
KTO ZAJMUJE SIĘ 
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O BADANIU
Po raz drugi zbadałem społeczność osób zajmujących się w Polsce dostępnością cyfrową. 

Ciężko jeszcze mówić o branży dostępnościowej czy o stałych tendencjach tego rynku, 
niemniej w porównaniu z 2018r. widać sporo ciekawych zmian. Dotyczą one nie tylko 
charakterystyki osób zajmujących się dostępnością, ale także ich podejścia do tematu czy 
nowych potrzeb klientów.   

W tym roku na ankietę opowiedziało 51 osób.  Starałem się dotrzeć do jak największej 
grupy specjalistów, niemniej próba nie była kontrolowana i może nie reprezentować 
całego środowiska osób zajmujących się dostępnością cyfrową w Polsce. 

Średnio na każde pytanie odpowiedziało 49 osób. Suma procentów może nie zawsze 
równać się 100% w danym pytaniu, ze względu na używane w ankiecie pola wielokrotnego 
wyboru oraz ze względu na zaokrąglenia.

Zachęcam do swobodnego cytowania wyników badania w wystąpieniach, wpisach, 
prezentacjach. Proszę jedynie o przywołanie autorstwa i źródła - J. Dębski (2019) Kto 
zajmuje się dostępnością cyfrową w Polsce 2019.

zapraszam do lektury – Kuba Dębski
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PŁEĆ

66% mężczyźni

34% kobiety

PRZYBYWA KOBIET
W porównaniu z 2018 r. o 7% zwiększył 
się udział kobiet w gronie osób 
zajmujących się dostępnością cyfrową 
(2018 – 26,8%).

Być może to tylko okresowy skok, ale 
biorąc pod uwagę zmianę podejścia do 
dostępności z technicznej na projektowo-
badawczą może oznaczać stały kierunek 
zmiany znany np. z badań branży UX w 
Polsce.

http://raport2018.hci.org.pl/


WIEK

4%  do 25 lat    
18%  26-30 lat
26%  31-35 lat
24%  36-40 lat
16%  41-45 lat
6%  46-50 lat
2%  51-55 lat
4%  ponad 55 lat

NIE STARZEJEMY SIĘ
Średnia wieku osób zajmujących się 
dostępnością cyfrową utrzymuje od 
dwóch lat wartość 36 lat. 

I NIE MŁODNIEJEMY
Nie przybywa młodych osób 
zajmujących się dostępnością cyfrową. 

Przy braku oferty edukacyjnej dotyczącej 
dostępności, to żadne zaskoczenie. 

Przy coraz większej ilości zadań 
wynikających np. z ustawy o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych instytucji publicznych, to 
spory problem.



MIEJSCE ZAMIESZKANIE

54%  mazowieckie
12%  śląskie
10%  dolnośląskie
6%  wielkopolskie
6%  małopolskie
4%  łódzkie
2%  opolskie
2%  podlaskie
2%  pomorskie

MAZOWIECKIE i DŁUGO NIC
Ponad połowa ludzi zajmujących się w 
Polsce dostępnością cyfrową mieszka w 
województwie mazowieckim. W 
porównaniu z poprzednim rokiem to skok 
aż o 20% i jeszcze większa dysproporcja w 
zestawieniu z innymi województwami.

BIAŁE PLAMY
W 7 województwach nie mieszka ani jedna 
osoba zajmująca się dostępnością cyfrową, 
biorąca udział w badaniu, a w 3 kolejnych 
województwach mieszkają 1-2 takie 
osoby.



MIEJSCE PRACY

57%  Warszawa
10%  Wrocław
6%  Poznań
4%  Łódź
4%  Kraków
4%  Katowice
2%  Białystok
2%  Częstochowa
2%  Szczecin
2% Trójmiasto
6% inne

WARSZAWA i DŁUGO, DŁUGO, 
DŁUGO NIC
Niemal 60% dostępnościowców realizuje 
swoje projekty i pracuje głównie w 
Warszawie, na rzecz warszawskich 
klientów. 

Z jednej strony pokazuje to, że w 
Warszawie naprawdę sporo dzieje się w 
temacie dostępności, a z drugiej, że wiele 
pozawarszawskich projektów może być 
pozbawionych wsparcia z zakresu 
dostępności. 



NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

74% nie

26% tak

CORAZ BLIŻEJ ŚREDNIEJ 
Przybywa osób, które nie mają 
niepełnosprawności, a zajmują się 
tematem dostępności (w 2018r. - 65% 
badanych). Zbliżamy się do średniego, 
kilkunastoprocentowego udziału osób z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie. 

Wynika to zarówno z rosnącego 
zainteresowania tematem dostępności 
wśród projektantów i developerów, ale 
też z coraz powszechniejszej zmiany 
postrzegania „niepełnosprawności” – już 
nie tylko jako „stanu medycznego”, ale 
też sytuacyjnych ograniczeń, które mogą 
dotykać każdego użytkownika Internetu.



EDUKACJA
WIEDZA
ROZWÓJ



WYKSZTAŁCENIE

8%  średnie
18%  studia I stopnia
62%  studia II stopnia
8%  studia III stopnia
4%  inne

KONSTANS 
78% osób zajmujących się dostępnością 
ukończyło studia wyższe.

Wyniki układają się niemal identycznie jak 
w 2018 roku. Jedyne zauważalne zmiany 
to spadek o 4% magistrów i wzrost o 3% 
udziału doktorów. 



KIERUNEK STUDIÓW

25%  informatyka

Raz lub maksymalnie dwa razy: 
wzornictwo, psychologia, 
socjologia, pedagogika, filozofia, 
politologia, filologia polska, 
ekonomia, elektrotechnika, 
dziennikarstwo, administracja, 
sztuka, nauka języka angielskiego, 
historia, zarządzanie, filologia 
hiszpańska, rolnictwo, elektronika i 
telekomunikacja, inżynieria 
biomedyczna, historia, chemia, 
informacja naukowa i 
bibliotekoznawstwo, polityka 
społeczna, elektroniczne 
przetwarzanie danych, visual
communication, automatyka i 
robotyka

PATCHWORK
O ile w 2018 roku współrządzili 
absolwenci informatyki (18%) i politologii 
(11%), o tyle w tym roku lider jest jeden –
informatyka (25%). 

Reszta kierunków studiów ukończonych 
przez dostępnościowców to przekrój przez 
niemal wszystkie znane dziedziny naukowe 
prezentowane na uczelniach wyższych. 



STUDIA PODYPLOMOWE

3 User Experience Design
1 Napisy dla niesłyszących, 
1 E-commerce, 
1 Projektowanie usług, 
1 Trusted Tester, 
1 Administracja publiczna 

w UE, 
1 Język angielski w biznesie, 
1 MBA    

DOŚĆ POPULARNE, CHOĆ 
NIEKIERUNKOWE
20% specjalistów biorących udział w 
badaniu skończyło studia podyplomowe, 
tyle że większość z nich nie dotyczy 
wprost lub nawet nie-wprost dostępności.

BRAK OFERTY, ALE…
Dostępnościowe podyplomówki to w 
Polsce rzadkość. Może się to zmienić po 
wprowadzeniu kwalifikacji zawodowych 
związanych z dostępnością, które właśnie 
są przygotowywane.

Kluczowe jest jednak wprowadzanie zajęć 
z dostępności w zakres studiów innych 
specjalizacji.   



ORGANIZACJE BRANŻOWE

10 Forum Dostępnej
Cyberprzestrzeni

3 International Association of
Accessibility Professionals

1 Grupa SPRUC i AKCES, 
1 The Professional Certificate

in Web, 
1 bliska współpraca z W3C WAI

MAŁO POPULARNE
Do organizacji branżowych należy 22% 
badanych - część z nich do kilku 
jednocześnie. 
To niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że aż  
70% badanych wskazało konsultacje z 
innymi osobami z branży jako główny 
sposób rozwoju.
To na pewno wyzwanie i temat do analizy 
szczególnie przez same organizacje i grupy 
dostępnościowe działające w Polsce. 

PO POLSKU
Zdecydowanie najpopularniejsze jest 
Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. 
Należy do niego 95% osób, które 
zadeklarowały przynależność do 
organizacji branżowych.   



ZNAJOMOŚĆ WCAG 2.0

10%  doskonale
40%  bardzo dobrze
32%  dobrze
14%  podstawowo
2%  nie znam

PODOBNIE JAK W 2018r.
Z niewielkimi odchyleniami rzędu 1-2%, 
poziom znajomości wytycznych WCAG 2.0 
jest niemal identyczny jak w roku 2018. 

Połowa badanych zadeklarowała 
znajomość WCAG 2.0 na poziomie co 
najmniej bardzo dobrym.



ZROZUMIAŁOŚĆ WCAG 2.0

29%  bardzo zrozumiały
58%  zrozumiały
10%  częściowo zrozumiały
2%  niezrozumiały

UŻYWAJ A ZROZUMIESZ
87% badanych zadeklarowało, że nie ma 
problemów ze zrozumiałością WCAG 2.0. 

Przy powracających od lat zarzutach o zbyt 
techniczny język tego dokumentu czy 
wielość jego interpretacji wynik może 
nieco zaskakiwać. Zrozumiałość bazuje 
jednak na doświadczeniu osób, które 
korzystają z WCAG 2.0. „Częściowa 
zrozumiałość” i „niezrozumiałość” były 
wybierane przez osoby, które zajmują się 
dostępnością mniej niż 3 lata.



PRZYDATNOŚĆ WCAG 2.0

52%  bardzo przydatny
33%  przydatny
10%  częściowo przydatny
4%  nieprzydatny

WCAG 2.0 TO PODSTAWA
85% badanych stwierdziło, że WCAG 2.0 
jest przydatny lub bardzo przydatny. 

Pomimo swoich pewnych ograniczeń 
wytyczne WCAG 2.0 są tym samym 
podstawą większości działań wokół 
dostępności cyfrowej jakie realizujemy w 
Polsce.   



ZNAJOMOŚĆ WCAG 2.1

2%  doskonale
20%  bardzo dobrze
30%  dobrze
35%  podstawowo
12%  nie znam

LEKCJA DO ODROBIENIA
Po 11 miesiącach od ogłoszenia oficjalnej 
wersji WCAG 2.1 wytyczne te znane są  
bardzo dobrze lub lepiej jedynie przez 22% 
badanych. 

Aż 12% badanych zadeklarowało, że nie 
zna tych wytycznych. 

Jest co nadrobić.



ZNAJOMOŚĆ ARIA

6%  doskonale
20%  bardzo dobrze
43%  dobrze
30%  świetnie, widziałem

jak zabiła Nocnego
Króla

ARIA STARK POPULARNIEJSZA 
NIŻ WAI-ARIA
W porównaniu z rokiem 2018 poziom 
znajomości WAI-ARIA spadł. To może 
nieco zaskakiwać i martwić zwłaszcza gdy 
jednym z większych wyzwań jest obecnie 
nadużywanie WAI-ARIA przez 
developerów, co powoduje często efekty 
odwrotne od zamierzonych. 

Plusem w tej sytuacji jest chęć uczenia się 
ARIA, którą zadeklarowało 57% badanych.



ROZWÓJ – OSTATNI ROK

84%  czytanie bloga/artykułów
70%  konsultacje z dostępnościowcami
50%  udział w konferencji branżowej
46%  szukanie/analiza rozwiązań 

on-line
44%  czytanie książek
44%  czytanie artykułów naukowych
38%  udział w szkoleniu/warsztatach
36%  udział w kursie on-line
32%  udział w campie/meetupie
14%  udział w hackatonie
14%  udział w konferencji naukowej

4% czytanie WCAG/W3C
4% prowadzenie zajęć/szkoleń
2% studia podyplomowe 
2% konsultacje z osobami 

z niepełnosprawnością

WE WŁASNYM GRONIE
Źródłem nowych umiejętności i wiedzy z 
zakresu dostępności są głównie inni 
dostępnościowcy. Przoduje czytanie 
blogów i artykułów oraz konsultowanie się 
między sobą. Rzadkością są działania, które 
pozwalają konfrontować się z 
przedstawicielami innych dziedzin, jak 
konferencje naukowe czy hackatony. 

ZAPOMNIANI UŻYTKOWNICY
Niestety testowanie swoich rozwiązań z 
bezpośrednimi odbiorcami dostępności to 
najrzadziej wskazywany sposób rozwijania 
wiedzy i umiejętności. 



OBSZARY DO ROZWOJU

57% znajomość specyfikacji 
wspierających np. ARIA

49% znajomość standardów 
dostępności np. WCAG 2.0

40% obsługa programów/narzędzi do 
badania dostępności

40% obsługa programów do poprawy 
dostępności dokumentów

40%  umiejętność identyfikacji 
potrzeb klientów/rynku

36% umiejętność prowadzenia badań 
z użytkownikami

34%  efektywna argumentacja 
własnych rozwiązań

30%  umiejętność sprzedaży 
własnych usług

28%  znajomość HTML, CSS, jQuery, 
JavaScript

25%  obsługa programów i 
technologii np. czytników ekranu

15%  obsługa programów do 
udostępniania multimediów

TWARDE UMIEJĘTNOŚCI 
NADAL PORZĄDANE
Główne obszary do rozwoju, dostrzegane 
przez osoby zajmujące się dostępnością, to 
poznanie technicznych standardów, 
specyfikacji i wytycznych w tym obszarze.

Nie dziwi to biorąc pod uwagę główne 
potrzeby klientów tj. audyty eksperckie i 
poprawa dostępności serwisu. Może to 
jednak prowadzić do coraz większego 
technicyzowania „dostępności”, która już i 
tak bywa postrzegana jako wyłącznie 
„zgodność z WCAG”. 



POZIOM DOŚWIADCZENIA

32%  ekspert
30%  starszy specjalista
22%  specjalista
14%  młodszy specjalista

2%  stażysta

ODWRÓCENIE PROPORCJI
W porównaniu z 2018r. nastąpiło 
odwrócenie proporcji pomiędzy starszymi 
specjalistami i specjalistami zajmującymi 
się dostępnością cyfrową (2018: 21% 
starszy specjalista, 31% specjalista) 

MAŁA POPULARNOŚĆ STAŻY
Przy dość dużym udziale ekspertów i 
starszych specjalistów zajmujących się 
dostępnością, organizowanie staży dla 
młodych adeptów w tej tematyce wydaje 
się czymś naturalnym. Tymczasem to nadal 
nisza.  



ILE LAT W DOSTĘPNOŚCI

20%  poniżej roku
14%  1-3 lata
22%  3-5 lat
18%  5-8 lat
26%  ponad 8 lat

WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE 
DOSTĘPNOŚCIĄ
W 2018 r. „poniżej 3 lat” dostępnością 
zajmowało się 25% badanych. W tym roku 
jest to już 34%. To znacząca zmiana. 



KIERUNKI DLA DOSTĘPNOŚCI

57% obowiązek prawny  
dostępności dla wszystkich

57% włączenie dostępności do UX
47% wzrost liczby 

dostępnościowców
40% edukacja dostępnościowa na 

studiach/ w szkołach średnich
32% sankcje finansowe za brak 

dostępności
32% certyfikacja specjalistów ds. 

dostępności
24% konferencje/szkolenia 

dotyczące dostępności
22% stworzenie instytucji 

nadzorującej dostępność
14% polski standard certyfikacji 

dostępności
12% rynek sam zweryfikuje

SPORA ZMIANA W MYŚLENIU
O ile dwie najczęściej wybierane 
odpowiedzi nie zmieniły się w porównaniu 
z 2018r. to zdecydowanie wzmocniła się 
druga z nich – włączenie dostępności w 
główny nurt UX proponuje o 10% więcej  
badanych niż rok temu.

Największy skok, bo aż o 17%, zaliczył 
jednak „wzrost liczby dostępnościowców”. 
Jednocześnie 16% więcej badanych niż w 
2018 r. widzi certyfikację specjalistów jako 
właściwy kierunek dla rozwoju 
dostępności w Polsce.  



PRACA



STANOWISKO

20%  developer
18%  ekspert ds. dostępności
16%  UX designer/researcher
10%  specjalista ds. 

dostępności
8% product designer
6% menadżer projektu
4% koordynator ds. 

dostępności
4% projektant dostępności, 
2% ekspert ds. komunikacji 

cyfrowej
2% tłumacz
2% wykładowca/ 

szkoleniowiec

DOSTĘPNOŚĆ JAKO CZĘŚĆ 
ZADAŃ
W 2018 r. swoją rolę zawodową związaną 
głównie z dostępnością wskazało 49% 
badanych, a w tym roku aż o 17% mniej.

Częściej, w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
dostępnością zajmują się developerzy (14% 
- 2018r.) oraz specjaliści UX (13% - 2018 
r.) 



MIEJSCE PRACY

51%  firma komercyjna
22%  instytucja 

publiczna 
12%  organizacja 

pozarządowa
8%  freelance
2%  kontraktor
2% instytucja 

edukacyjna/szkoła
2% podmiot ekonomii 

społecznej

WIĘCEJ W KOMERCJI, 
MNIEJ W ORGANIZACJACH
W tym roku pracę w firmie komercyjnej 
zadeklarowało o 16% więcej badanych niż 
w 2018 r. Wzrosło także o 5% 
zatrudnienie w instytucjach publicznych. 

Jednocześnie, aż o 10% mniej 
dostępnościowców pracuje w 
organizacjach pozarządowych.

EKSPERCI W NOWYCH 
MIEJSCACH
Eksperci ds. dostępności wciąż najczęściej 
pracują w instytucjach publicznych i 
organizacja pozarządowych, ale zaczynają 
pojawiać się także w firmach 
komercyjnych (15% wszystkich 
ekspertów).



WYNAGRODZENIE

2%  poniżej 1634 zł
2%  1634-2500 zł

18%  2500-3500 zł
27%  3500-5000 zł
15%  5000-7000 zł
35% powyżej 7000 zł

WYŻSZE ZAROBKI
W 2018 r. 60% badanych zarabiało 
pomiędzy 2500 a 5000 zł. W tym roku to 
45%. 

Do 35% wzrosła liczba osób zarabiających 
powyżej 7000zł. To największa zmiana w 
zestawieniu – w 2018r takie zarobki 
deklarowało 11% badanych. 

Wśród osób zajmujących się dostępnością 
powyżej 30 godzin tygodniowo zarobki na 
poziomie powyżej 7000 zł wskazało 50% 
badanych, 3500-5000 zł - 30%, a 2500-
3500 zł – 20%.  



CO PROJEKTUJESZ/BADASZ

92%  rozwiązanie webowe
60%  mobile
16%  multimedia
12%  e-learning

6%  smartwatch
4%  smartTV
2%  AR/VR
2% hardware

WEB RZĄDZI, GONI MOBILE
Niemal każdy specjalista zajmujący się w 
Polsce dostępnością pracuje nad 
rozwiązaniami webowymi. W 2018 r. 
mówiło o tym 75% dostępnościowców. 

Podobny skok (o 16 punktów 
procentowych) widać w przypadku 
rozwiązań mobile. 

Pozostałe obszary pozostają niszą 
dostępnościową.



CO ROBISZ

58% doradztwo/konsultacje
50% szkolenia/ wykłady
50% budowanie świadomości 

dostępnościowej
48% testy eksperckie
46% warsztaty
46% projektowanie 

rozwiązania/usługi
42% bieżąca analiza dostępności 

serwisu własnego
40% programowanie
34% projektowanie graficzne
34%  zarządzanie zespołem 

projektowym
32%  testy z użytkownikami
30%  blog/artykuły/podcast
30%  strategia dostępności
22%  zapytania ofertowe
20%  dostosowanie dokumentów

8%  dostosowanie multimediów

WIELE UMIEJĘTNOŚCI i ZADAŃ
Specjaliści ds. dostępności potrafią robić i 
robią wiele różnych rzeczy. Niezmiennie od 
2018r. króluje doradztwo, szkolenia, 
budowanie świadomości i testy eksperckie. 



CO ROBISZ NAJCZĘŚCIEJ

30% doradztwo/konsultacje
28% programowanie
28% szkolenia/ wykłady
24% testy eksperckie
24% projektowanie 

rozwiązania/usługi
22% projektowanie graficzne
20% zarządzanie zespołem 

projektowym
18% budowanie świadomości 

dostępnościowej
14% testy z użytkownikami
12% warsztaty

8% blog/artykuły/podcast
8% zapytania ofertowe
6% dostosowanie dokumentów
6% strategia dostępności
4% dostosowanie multimediów
2% pisanie analiz

LEKKA ZMIANA AKCENTÓW
Doradztwo i konsultacje to najczęstsza 
forma pracy specjalistów zajmujących się 
dostępnością. Rok temu na pierwszy 
miejscu z kilku procentową przewagą były 
audyty eksperckie (37%).

TESTY Z UŻYTKOWNIKAMI 
W OGONIE
Projektowane i wdrażane rozwiązania 
rzadko konfrontowane są z 
użytkownikami. Jedynie 14% badanych 
robi często tego typu badania.  



OCZEKIWANIA KLIENTÓW

62% audyt ekspercki serwisu
52% poprawa dostępności serwisu
27% szkolenie dla developerów
19% audyt ekspercki aplikacji
19% testy serwisu z użytkownikami
19% szkolenie dla twórców treści
16% poprawa dostępności 

dokumentów
16% konsultacje dot. dostępności
14% strategia dostępności 

produktu/usługi
14% certyfikat dostępności
12% testy dostępności dokumentów
10% testy aplikacji z użytkownikami

8% poprawa dostępności 
multimediów

6% długookresowy monitoring
4% strategia dostępności 

firmy/organizacji
4% inne

RYNEK BEZ ZMIAN, ALE…
Klienci niezmiennie stawiają na możliwie 
szybkie (audyty eksperckie - 62%) i 
bezproblemowe (poprawa dostępności 
serwisu – 52%) zajęcie się tematem 
dostępności. 

Doradztwo i konsultacje, realizowane 
najczęściej przez dostępnościowców, nie 
są jednak wcale najbardziej poszukiwane 
na rynku. Różnica ta może wynikać z 
dwóch kwestii: specjaliści zajmujący się 
dostępnością doradzają jednocześnie w 
innych obszarach, a na rynku jest dużo 
większe zapotrzebowanie na audyty niż 
możliwości (a może i chęci) specjalistów od 
dostępności.



CZAS NA DOSTĘPNOŚĆ 
– W TYGODNIU

48%  0-9 godzin
24%  10-19 godzin
12%  20-29 godzin
10%  30-39 godzin

6%  ponad 40 godzin

DOSTĘPNOŚĆ JAKO DODATEK
Niemal połowa badanych nie poświęca na 
dostępność więcej niż 1 dzień w tygodniu. 
Dla jedynie 16% osób jest to główne 
zadanie zawodowe. 

To może tłumaczyć rozbieżność między 
najczęściej świadczonymi usługami, a 
zapotrzebowaniem rynku - audyty 
eksperckie, choć poszukiwane przez 
klientów są działaniem, które wymaga 
długiego czasowo zaangażowania 
specjalisty. Ci jednak zdecydowanie 
częściej wybierają formy „szybsze”.



CZAS NA DOSTĘPNOŚĆ 
– W PROJEKCIE

21%  do 5 godzin
23%  5-10 godzin
19%  11-20 godzin
15%  21-30 godzin

6%  31-40 godzin
15%  ponad 40 godzin

DWIE RZECZYWISTOŚCI
Średnio dostępność w projekcie zajmuje 1-
2 dni robocze. Taką odpowiedź wskazało 
63% badanych. Duża ilość tych odpowiedzi 
współgra z konsultacyjnym sposobem 
pracy specjalistów ds. dostępności. 

Na drugim biegunie znajdują się projekty, 
w których kwestie dostępności zajmują 
ponad tydzień (15%).  



NAJCZĘSTSI KLIENCI

34% administracja rządowa
34% klient wewnętrzny
28% instytucje edukacyjne
22% administracja samorządowa
22% e-commerce, m-commerce
22% banki
20% firmy telekomunikacyjne
12% instytucje użyteczności 

publicznej
4% firmy ubezpieczeniowe
2% softwarehouse
2% przemysł motoryzacyjny 

energetyczny
2% transport publiczny
2% NGO
4% inne

DOSTĘPNOŚĆ „W ŚRODKU”
Aż 34% badanych jako głównego odbiorcę 
swoich działań wskazało klienta 
wewnętrznego. Specjaliści ds. dostępności 
przestają zatem być wyłącznie 
zewnętrznymi konsultantami, a stają się 
częścią większych zespołów projektowych i 
zadaniowych. 

SPADEK SAMORZĄDÓW
Zaskakujący jest spory spadek w tym 
zestawieniu administracji samorządowej. 
W 2018r. z wynikiem 37% był to 
najczęstszy klient osób zajmujących się w 
Polsce dostępnością. 



NAJCZĘSTSZA WSPÓŁPRACA

57% project manager
55% developer
45% UX designer/ 

researcher
34% product manager
32% redaktor/zespół 

redaktorski
28% grafik
13% administrator

4% specjalista CSR
4% specjalista HR
4% product owner
2% marketing manager
2% analityk
2% naukowiec
2% inne

PRACA W ZESPOLE/
DLA ZESPOŁU

Wysoka pozycja klienta wewnętrznego 
przekłada się na strukturę osób, z którymi 
współpracują specjaliści ds. dostępności. 
Dotąd najczęściej współpracowali oni z 
developerami (35% - 2018) i redaktorami 
(44% - 2018). W tym roku wyższe bądź 
porównywalne wyniki zanotowali także 
project manager, UX designer/researcher i 
product manager.



POPRAWA DOSTĘPNOŚCI
- ILE % PROJEKTÓW

2% poniżej 10%
6% 10-20%
4% 20-30%
6% 30-40%
6% 40-50%
2% 50-60%

17% 60-70%
8% 70-80%

35% powyżej 80%
12% nie mam pojęcia

NIE TRUDNO POPRAWIĆ 
DOSTĘPNOŚĆ
W 62% projektów udaję się poprawić 
dostępność o więcej niż 50%. Do tego aż 
35% stanowią projekty, gdzie dostępność 
wzrosła o co najmniej 80%. 



ZGODNOŚĆ Z WCAG 2.0 AA
- ILE % PROJEKTÓW

19% poniżej 10%
12% 10-20%
4% 20-30%
4% 30-40%
8% 40-50%
6% 50-60%
4% 60-70%

14% 70-80%
6% powyżej 80%

20% nie mam pojęcia

TRUDNIEJSZA ZGODNOŚĆ 
Z WCAG 2.0
Przy zapewnianiu zgodności z WCAG 2.0 
wynik powyżej 50% zgodności uzyskuje już 
tylko 30% projektów. 

PROBLEM Z EWALUACJĄ
Aż 20% badanych nie ma pojęcia, na ile 
udało się zapewnić zgodność projektu z 
WCAG 2.0. Może to być związane z 
nieinformowaniem zespołu o wynikach 
ewaluacji lub co gorsza braku ewaluacji 
działań dostępnościowych. 



NARZĘDZIOWNIA

75% walidatory W3C
60% NVDA
56% analizator kontrastu
54% Google Accessibility 

Developer Tools
48% VoiceOver
42% WAVE
35% Web Developer
20% TalkBack
19% ChromeVox
14% Jaws
14% Utilitia

6% Zoomtext
4% SortSite
2% SuperNova
6% inne pojedyncze

AUTOMATY i CZYTNIKI
Główne narzędzia wykorzystywane do 
testowania dostępności to 2 typy 
automatów (badające kod np. walidatory
W3C i nastawione bardziej na dostępność 
np. WAVE) oraz czytniki ekranów (np. 
NVDA, VoiceOver).

Duże „kombajny” do automatycznego 
badanie dostępności wielu stron w stylu 
SortSite, czy polska Utilitia, to rzadko 
używane narzędzia. 

Programy używane przez osoby 
słabowidzące (np. Zoomtext, SuperNova), 
czy analizatory zrozumiałości treści to 
zupełna awangarda w „narzędziowni”.



O AUTORZE
Kuba Dębski

Projektant dostępności, szkoleniowiec, wykładowca 
na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Katowicach 
i Wrocławiu. 

Współautor jednego z pierwszych w Polsce 
podręczników dotyczących dostępności serwisów 
internetowych. 

Pomysłodawca i autor badania „Kto zajmuje się 
dostępnością cyfrową w Polsce”.

Masz pytania lub uwagi dotyczące badania? 
Pisz śmiało na kuba@kubadebski.pl
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