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Projektowanie uniwersalne

Koncepcja projektowania uniwersalnego odegrała 
ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności 
i dostępności środowiska zbudowanego dla 
wszystkich użytkowników i przynosi korzyść wszystkim 
członkom społeczeństwa. 

Przyczynia się do promowania równego, a tym samym 
sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr 
i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, 
których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie 
ograniczone.



Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ‚‚Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych” poprzez 
projektowanie uniwersalne należy rozumieć 
projektowanie produktów, środowiska, 
programów i usług w taki sposób, by były 
użyteczne dla wszystkich w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji 
lub specjalistycznego projektowania.



7 zasad projektowania uniwersalnego
• sprawiedliwe wykorzystanie – projekt jest użyteczny i atrakcyjny dla ludzi o różnych 

umiejętnościach (możliwościach), 

• elastyczność użytkowania – projekt uwzględnia szeroki zakres indywidualnych 
preferencji i umiejętności odbiorców, 

• prosta i intuicyjna obsługa – zastosowany projekt jest łatwy do zrozumienia, 
niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy obecnego poziomu 
koncentracji użytkownika, 

• zauważalna informacja – projekt w sposób efektywny łączy ze sobą niezbędne 
informacje dla użytkownika, niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności 
sensorycznych użytkownika, 

• tolerancja błędu – projekt minimalizuje zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego 
lub zamierzonego działania, 

• niewielki wysiłek fizyczny – projektowanie w taki sposób, aby produkt był efektywny, 
wygodny i wymagał minimalnego wysiłku użytkownika, 

• wymiary i przestrzeń dostępne i użyteczne – odpowiednia wielkość i przestrzeń 
przewidziana do podejścia, działania i wykorzystania produktu, niezależnie 
od wielkości, postawy lub mobilności użytkownika 



Sprawiedliwe wykorzystanie

Zasada 1 wskazuje, że za użyteczne rozwiązania uważa się takie, 
które mogą być użytkowane jednocześnie przez wszystkich, bez 
względu na możliwości funkcjonalne użytkownika.



Sprawiedliwe wykorzystanie



Elastyczność użytkowania

Zasada 2 wskazuje, że projekt uwzględnia szeroki zakres 
indywidualnych preferencji i możliwości użytkowania



Prosta i intuicyjna obsługa

Zasada 3 nawiązuje do konieczności zastosowania takich 
rozwiązań, które będą intuicyjne w użytkowaniu i będą 
uwzględniały doświadczenie, wiedzę, umiejętności językowe 
lub aktualne możliwości koncentracji użytkownika



Zauważalna informacja

Zasada 4 wskazuje na konieczność zastosowania informacji z 
uwzględnieniem zakresów percepcji człowieka i warunków 
otoczenia



Tolerancja błędu
• Zasada 5 wskazuje, że należy minimalizować zagrożenia i 

negatywne skutki przypadkowych konsekwencji podczas 
użytkowania rozwiązań technicznych i przestrzennych



Niewielki wysiłek fizyczny

Zasada 6 to konieczność stosowania takich rozwiązań, które nie 
powodują nadmiernego wysiłku podczas użytkowania



Wymiary i przestrzeń dostępne i użyteczne

Zasada 6 to konieczność stosowania takich rozwiązań, które nie 
powodują nadmiernego wysiłku podczas użytkowania



Adaptacje budynków



Adaptacje przestrzeni bibliotecznej



Adaptacje przestrzeni bibliotecznej



Adaptacja przestrzeni bibliotecznej



Adaptacja przestrzeni bibliotecznej



Dziękuję za uwagę.


