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Serwis, strona podstawowe różnice 4

Strona internetowa

podstawowa forma prezentacji treści 
w Internecie o prostej architekturze, 
reprezentowana za pomocą domeny 
o indywidualnym adresie. Najczęściej 
składająca się z 3 do 10 podstron 
wykorzystujących podstawowe 
funkcjonalności jak: podstrona tekstowa, 
galeria, kontakt z formularzem, FAQ.

Przykład:
https://www.pfnteam100.pl/

Landing Page

Strona docelowa, zwykle jako jedna strona 
z podstawowymi informacjami 
nawołującymi do kontaktu z lub zapisu. 
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Serwis internetowy 

rozbudowana forma przedstawienia 
informacji reprezentowana za pomocą 
domeny internetowej o indywidulanym 
adresie. Serwisy charakteryzują się 
bogatą funkcjonalnością oraz 
wielopoziomową strukturą menu. 
Porusza bardzo szeroki zakres 
tematyczny i jest skierowany do szerszej 
grupy odbiorców. Często zawiera 
zaawansowane funkcjonalności takie jak: 
konta użytkowników, forum, blog, sklep, 
wielopoziomowe formularze. 

Przykład:
https://pzn.pl/

https://pzn.pl/
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Strona internetowa Serwis internetowy

Prosta budowa Budowa modułowa

Wąski zakres tematyczny Szeroki zakres tematyczny

Jednopoziomowe menu Wielopoziomowe menu

Główny cel: informacja Informowanie, zbieranie opinii, sprzedaż, dostęp do 
treści niepublicznych

Jednakowe podejście do odbiorców Różnicowanie grup docelowych i dobór 
odpowiedniej treści dla każdej z nich

Uproszczone funkcje bezpieczeństwa i kontroli Rozbudowane podejście do kwestii bezpieczeństwa 

Podstawowa analityka Statystyczne budowanie treści serwisu wraz 
z cykliczną analizą i testami wśród odbiorców

Podstawowe narzędzia administracyjne Wiele grup administratorów, zaawansowana polityka 
udzielania uprawnień dla poszczególnych grup 

redakcyjnych
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Skrócona ścieżka budowy serwisu internetowa składa 
się z następujących etapów

Odkrywanie – Research
zbieranie i analiza informacji

Strategia - Podstawowa dokumentacja projektu: 
opis odbiorców oraz ścieżek użytkownika

Projektowanie UX / UI

Programowanie

Testy, migracja treści oraz wdrożenie

Utrzymanie i okres gwarancji
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Etap 1 – Odkrywanie - zbieranie i analiza informacji

Głównym celem jest zbiór informacji, na 
podstawie których możemy podejmować 
decyzje oparte o ustrukturyzowane dane. 

• Określenie podstawowych celi budowanego 
serwisu

• Wywiady pogłębione z potencjalnymi 
użytkownikami w celu identyfikacji potrzeb

• Warsztaty focusowe w grupie roboczej 
• Audyt obecnego serwisu (jeżeli istnieje) w tym 

analiza statystyczna odwiedzin
• Analiza konkurencji oraz benchmarków 
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Audyt serwisu internetowego
10 heurystyk Jakoba Nielsena

#1 Pokazuj status systemu

#2 Zachowaj zgodność pomiędzy 
systemem a rzeczywistością



Czym jest świadome planowanie serwisu internetowego? 1
0

Audyt serwisu internetowego
10 heurystyk Jakoba Nielsena

#3 Daj użytkownikowi pełną kontrolę

#4 Trzymaj się standardów 
i zachowaj spójność

#5 Zapobiegaj błędom



Czym jest świadome planowanie serwisu internetowego? 1
1

Audyt serwisu internetowego
10 heurystyk Jakoba Nielsena

#6 Pozwalaj wybierać, zamiast zmuszać do pamiętania

#7 Zapewnij elastyczność i efektywność

#8 Dbaj o estetykę i umiar

#9 Zapewnij skuteczną obsługę błędów

#10 Zadbaj o pomoc i dokumentację
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Etap 2 - Podstawowa dokumentacja 
projektu: opis odbiorców oraz ścieżek

Celem jest zbudowanie bazowej dokumentacji 
projektu i zdefiniowane finalnego produktu 
jakim jest serwis internetowy.

• Określenie grup odbiorców
• Wyznaczenie person – idealni i przyszli 

użytkownicy serwisu
• Scenariusze użytkownika 
• Architektura informacji
• Zbudowanie briefu / opisu przedmiotu 

zamówienia
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Etap 3 - Projektowanie UX / UI

Celem jest stworzenie 
projektów graficznych tj. 
pełnej wizualizacji serwisu 
internetowego

• Makieta UX (Low fidelity)
• Warsztaty użyteczności 
• Makieta UI (High fidelity) 
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Etap 4 - Programowanie

Celem jest wykonanie 
serwisu internetowego na 
podstawie przygotowanych 
projektów graficznych 

• Frontend development
• Backend development
• Prezentacja w środowisku 

testowym (stage)
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Etap 5 – Testy, migracja treści 
oraz wdrożenie

Celem jest przygotowanie 
końcowe serwisu i wdrożenie do 
środowiska produkcyjnego 

• Testy automatyczne 
• Testy manualne 
• Migracja treści (automatyczna 

oraz manualna)
• Publikacja i wdrożenie 

produkcyjne (prod)
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Etap 6 – Utrzymanie i okres gwarancji

Celem jest utrzymanie serwisu, 
weryfikacja funkcjonalności 
oraz aktualności 
oprogramowania.  

• Gwarancja – korekty 
pojawiających się błędów

• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje bezpieczeństwa 
• Dostosowanie do aktualnych 

norm prawnych w tym nowych 
standardów WCAG
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Użyteczność > Atrakcyjność

Bez Przydatności nie ma Użyteczności. Bez Użyteczności 
nie ma Atrakcyjności.

• Użyteczność
odnosi się do sprawności, efektywności wykonywania zadań

• Przydatność
jest cechą produktu cyfrowego dzięki której użytkownik 
może spełnić swoją potrzebę, zrealizować założony cel

• Atrakcyjność
jest cechą, która sprawia, że czerpiemy przyjemność z jego 
użytkowania. Jego projekt, estetyka, sposób działania po 
prostu się nam podobają, chcemy z niego korzystać



Projektowanie zorientowane na użytkownika, 
jak dostrzegać oczekiwania przyszłego odwiedzającego.
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Projektowanie zorientowane na użytkownika 
(ang. UCD, User-Centered Design) to filozofia 
i proces projektowania wokół użytkownika . Polega 
na zaangażowaniu użytkowników w proces 
tworzenia nowych serwisów od samego początku 
powstania projektu.  

Filozofia UCD poszukuje odpowiedzi na 
następujące pytania:
• kim jest użytkownik, co jest dla niego ważne,
• jakie są jego cele i zadania, w jakiej kolejności 

wykonuje swoje zadania,
• w jakich warunkach realizuje swoje cele,
• jakie są problemy i ograniczenia użytkowników,
• jakie są oczekiwania użytkowników w zakresie 

projektowanej aplikacji.



Budowanie potencjalnych grup docelowych
Czym/kim jest persona
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Persona
narzędzie wykorzystywane w procesie projektowania do 
określenia potencjalnych użytkowników serwisu 
internetowego. Przyjmuje formę fikcyjnego opisu konkretnej 
osoby reprezentującej grupę docelową. Opis ten pozwala 
lepiej zrozumieć potrzeby i cele użytkownika a odwołanie do 
opisu danego opisu pozwala zachować strategiczny cel 
realizowanego projektu. 

Antypersona
występuje jako przykładowy opis użytkownika, który nie 
wpisuje się w założenia projektu. Ciekawa konstrukcja, która 
przypomina członkom grupy roboczej, że nie da się 
zaprojektować serwisu użytecznego dla wszystkich.

Przykład: 
Jan Kowalski, rodzic Jasia, młodego piłkarza, w wieku 36 lat i wysokiej 
znajomości świata cyfrowego. Zainteresowany wyborem idealnego klubu 
sportowego dla swojego syna.

Marysia, pływaczka w wieku 14 lat, świetnie poruszająca się w Internecie. 
Zainteresowana terminarzem zawodów oraz ich regulaminami.  
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Proces polegający na opisaniu głównych 
potrzeb użytkowników odwiedzających serwis 
internetowy, obecnych oraz tych przyszłych.

Najczęściej scenariusze użytkownika (user
scenarios) przygotowywane są w formie krótkich 
historii o pewnym referencyjnym użytkowniku 
(persona), który chce zrealizować swoją potrzebę 
za pomocą serwisu internetowego.

Przykład: 
Jan Kowalski szuka informacji o klubie lub szkole 
sportowej dla swojego syna, najbliżej miejsca 
zamieszkania. 

Maria Nowak przegląda kalendarz zawodów. 
Zapisuje się na wydarzenie. 



Architektura informacji 
jako niezbędny krok do realizacji celu
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„Sztuka oraz nauka organizowania 
i etykietowania stron i oprogramowania 
w celu wspierania użyteczności treści” innymi 
słowy jak połączyć użytkownika z interesującą go 
treścią. 

Pod pojęciem architektura informacji 
kryją się m.in.:
• Odpowiednia nawigacja w tym: filtrowanie, 

okruszki (breadcumbs), stopka
• Konstrukcja menu – grupowanie treści 

i ich hierarchizacja 
• Właściwe nazwy oraz miejsca dla nagłówków, 

tagów, sekcji.



Architektura informacji 
jako niezbędny krok do realizacji celu
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W przypadku budowania serwisów internetowych dla Związków 
Sportowych możemy przyjąć dwie (niewykluczające się) strategie:

Zorientowane na 
użytkownika docelowego:

• Strefa zawodnika
• Strefa trenera
• Strefa rodzica
• Dla działacza
• O związku 
• (..)

Zorientowane 
na kategorie treści:

Związek
Kluby
Aktualności
Wydarzenia
Zawody
(…)



Architektura informacji 
jako niezbędny krok do realizacji celu

23

Przydatne narzędzia do wykorzystania:

draw.iomiro.com



Dobre praktyki budowania serwisów 
internetowych
z analizą Polskich Związków Sportowych
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Rozdzielczość i responsywne 
projektowanie stron internetowych

Jedna z najczęściej niedocenianych i 
bardzo często nierealizowanych metod 
budowania serwisów internetowych jest 
podejście "mobile first”.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, treść jest 
tworzona na urządzenia mobilne, 
a następnie odpowiednio dostosowywana 
do większych urządzeń. Przeciwieństwem 
tego jest przygotowanie projektu do 
wersji desktopowej, a następnie 
dostosowanie go odpowiednio do 
mniejszych urządzeń. 
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Stosowanie odpowiedniego 
układu serwisu z czytelnymi 
elementami i wykorzystaniem 
pustych przestrzeni

Losowe umieszczenie treści na stronie 
może skończyć się przypadkowym 
wyglądem. Rozwiązaniem jest użycie 
siatki (grid based layouts) oraz 
blokowego układu serwisów 
internetowych.

Przestrzeń na stronie nie powinna być 
powodem do niepokoju ale pomaga 
uniknąć przytłoczenia treścią.

Istotne jest wykorzystanie mocnych 
nagłówków i dużej typografii. Wyraźne 
i dobre jakościowo zdjęcia, nawiązujące 
do tematyki.
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Rozpoznawalność i budowanie marki

Strona musi pasować do reszty wizerunku 
związku sportowego i powinna być zgodna 
z identyfikacją wizualną. 
• Czy na pierwszy rzut oka widać jaki jest 

charakter serwisu i o czym traktuje?
• Czy jest zgodny z identyfikacją wizualną?
• Czy elementy wizualne są stosowane 

konsekwentnie?

Dobrym przykładem budowania spójnej marki są 
produkty tworzone przez firmę google. Każdy z 
nich cechuje się indywidualnością a jednak da się 
łatwo połączyć z marką główną. Firma 
konsekwentnie stosuje podobną stylistykę, 
typografię, kolorystykę z wykorzystaniem wzorca 
projektowego material design. 
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Standaryzacja budowania serwisu 
internetowego w ramach jego struktury. 
Stosowanie wzorca projektowego, np. 
material design.
• Identyczny sposób budowania nagłówków
• Prawidłowe wykorzystanie typografii
• Właściwy dobór stanów przycisków
• Ikony o odpowiednim znaczeniu 

z zachowaniem wielkości minimalnej
• Wykorzystanie dodatkowej przestrzeni 

informacyjnej
• Przyciski funkcjonalne czytelnie oznaczone

Wzorzec projektowy: 
https://material.io/design

Wzorzec wykorzystania:
https://wmuzeach.pl/

https://material.io/design
https://wmuzeach.pl/
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Nawigacja oraz odpowiednia konstrukcja menu, 
wykorzystanie wielopoziomowej struktury jako rozwiązanie grupujące podobne treści
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Kalendarz wydarzeń
Odpowiednia prezentacja wydarzeń lub zawodów w kalendarzu 
wraz filtrowaniem wyników dla zainteresowanej grupy odbiorców
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Zaawansowana wyszukiwarka
• Zawiera filtry wraz 

oznaczeniem tych 
wykorzystanych

• Wyszukiwanie pełnotekstowe
• Czyszczenie filtrów
• Pomoc wyszukiwania
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Automatyczne dodawanie 
adresu do kopiowanego 
tekstu
W sytuacji w której 
użytkownik kopiuje kawałek 
tekstu na naszej stronie, 
automatycznie doklejany 
jest link prowadzący do jego 
źródła.

Dodanie przycisków:
• udostępnij
• wyślij mailem
• kopiuj link
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Konstrukcja formularzy

Formularz powinien być 
zbudowany w taki sposób aby 
użytkownik nie miał problemów 
z jego wypełnieniem, a jeżeli się 
pojawią to powinien informować 
o popełnionym błędzie

• informacja dla użytkownika 
• o polach wymaganych, 
• podpowiedzi dotyczące hasła,
• jasne komunikaty błędów
• klarowne komunikaty 

z potwierdzeniem sukcesu 
danej akcji
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Stosowanie rozwiązań ułatwiających 
nawigację i poruszanie się po serwisie.
• Okruszki - breadcrumbs
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Przy budowaniu długich formularzy / 
ankiet, wykorzystanie podziału na 
kroki (sekcje) tak aby użytkownik nie 
był zaniepokojony jego wielkością.

Powiadomienia dla korzystających 
z formularza o czasie trwania sesji, tak 
aby miał możliwość zapisania zmian 
w wersji roboczej.

Walidacja pól formularza:
• Imię
• Nazwisko
• E-mail
• Nr telefonu
• PESEL
• NIP
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Ogniskowanie uwagi 
i wzmocnienie 
najważniejszych 
sekcji serwisu.

Analiza statystyczna 
odwiedzin serwisu 
pokazuje, które sekcje 
są najczęściej 
odwiedzane i na 
podstawie tej 
informacji możliwe 
jest skracanie ścieżki 
użytkownika.
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Powiązania między 
elementami serwisu

Jeżeli przeglądając jeden 
artykuł, użytkownik może 
zainteresować się 
dodatkowymi, warto 
mu to ułatwić.
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Automatyczne sugerowanie dodatkowego 
artykułu dla czytelnika

Zaimplementowane narzędzie, które na 
podstawie aktualnie czytanej treści 
podpowiada użytkownikowi, kolejny zestaw 
do przeczytania.
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Sugestia pozostania 
w serwisie przy 
próbie jego 
opuszczenia
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Integracja social media

Bardzo dużo instytucji traktuje 
social media jako osobną wyspę 
i alternatywny sposób 
komunikacji z użytkownikami. 
W obecnych czasach jest to 
narzędzie, które znacząco 
zwiększa rozpoznawalność 
i zasięgi marki.
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Optymalizacja prędkości działania serwisu GTmetrix
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Optymalizacja prędkości działania serwisu Google Lighthouse oraz Pagespeed Insights
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Bezpieczeństwo

Po pierwsze BACKUP danych.

Wykonanie audytu bezpieczeństwa serwisu 
w szczególności, jeżeli przechowywane są 
dane osobowe użytkowników

Weryfikacja certyfikatu SSL i konfiguracji za 
pomocą narzędzia SSLabs

Stosowanie zaleceń bezpieczeństwa z listy 
OWASP Top 10 (Open Web Application 
Security Project)  

Wykorzystanie serwerów z infrastrukturą 
typu HA z CDN np. Cloudflare
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Stosowanie formatów 
multimedialnych 
najnowszej generacji 
Dostosowanie wielkości 
grafiki do miejsca jej 
wykorzystania. 

Wykorzystanie formatów
• Webp
• Webm
• SVG
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Odpowiedni projekt zakładki z błędami serwisu
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Styl ciemny serwisu 
internetowego 
„Dark Mode”
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Audyt SEO oraz prowadzenie analizy 
statystycznej odwiedzin

Przydatne narzędzia:

Google search console
dostarcza informacji o tym, jak witryna radzi sobie 
w wynikach wyszukiwania. Zostaniesz również 
poinformowany o błędach 404 i problemach 
technicznych (np. nieprawidłowe dane strukturalne), 
otrzymasz również listę dobrych linkowań

Google Analytics
możesz ocenić zachowanie użytkowników i połączenia 
z Twoją stroną poza wyszukiwaniem organicznym. Masz 
wgląd w to, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje 
z twoją stroną i z jakich źródeł użytkownicy wchodzą na 
twoją stronę.

Google Moja Firma

Ważne kryteria dotyczące widoczności 
w sieci oraz wyszukiwalności

• Odpowiednie budowanie jakościowej treści 
z wykorzystaniem słów kluczowych oraz 
odnośnikami do innych podstron

• Uzupełnione automatycznie generowane 
metatagi z unikatowymi tytułami podstron

• Certyfikat SSL
• Dostęp do serwisu za pośrednictwem protokołu 

https
• Odpowiednio ustawione backlinki z właściwym 

profilem
• Uruchomione indeksowanie 
• Wygenerowanie sitemapy i umieszczenie w pliku 

robots
• Linki wewnętrzne używają atrybutu dofollow
• Obrazy mają znaczniki alt
• Czytelne adresy URL ze słowami kluczowymi
• Optymalizacja serwisu pod względem szybkości
• Wykorzystanie nowoczesnych formatów zdjęć



Przegląd funkcjonalności 
nowoczesnych serwisów 
internetowych
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www.formula1.com
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www.wtatennis.com
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www.olympics.com
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www.spidersweb.pl



WCAG
dostępność cyfrowa serwisów 
internetowych
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„WCAG to skrótowiec od Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznych dotyczących 
dostępności treści internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych.

Wyjaśniają one, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje aby udostępnić je osobom z 
niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy 
zaburzeniami poznawczymi.

Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi 
cyfrowo.

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne 
cyfrowo. Wynika to z Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”
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WCAG 2.1 opiera 
się na 4 zasadach:

• postrzegalność,
• funkcjonalność,
• zrozumiałość,
• solidność

Budowanie serwisów internetowych w taki sposób aby 
użytkownik mógł z niej korzystać z wykorzystaniem dostępnych 
zmysłów. 

• alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych (np. opis 
alternatywny do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby 
niewidome),

• transkrypcje tekstowe materiałów audio i filmów, napisy 
i audiodeskrypcje do filmów,

• logiczną strukturę treści (nagłówki, listy itp.),
• odpowiednie znaczniki dla każdej funkcji (formularzy i tabel 

danych), aby relacje między treścią były poprawnie zdefiniowane
• wyróżnienia, które nie opierają się jedynie na kolorze,
• kolory tekstu, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła,
• czytelność i widoczność treści i funkcji gdy rozmiar tekstu zostanie 

zwiększony o 200%,
• niepublikowanie obrazów tekstu,
• responsywność – automatyczne dostosowywanie się widoku do 

szerokości ekranu urządzenia użytkownikami.

Przykłady:

• https://www.gov.pl/
• https://wmuzeach.pl/
• https://widzialni.org/

https://www.gov.pl/
https://wmuzeach.pl/
https://widzialni.org/


WCAG – dostępność cyfrowa serwisów internetowych 60

WCAG 2.1 opiera 
się na 4 zasadach:

• postrzegalność,
• funkcjonalność,
• zrozumiałość,
• solidność

Budowanie serwisów internetowych w taki sposób aby 
użytkownik mógł z niej korzystać bez względu na sposób 
nawigacji (klawiatury lub myszy)

• możliwość obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury,
• opcję  odtwarzania, wstrzymywać i zatrzymywać poruszające się 

treści
• brak migających treści i możliwość wyłączania ruchomych 

elementów przez użytkownika,
• link pozwalający przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”)
• zrozumiałe i pasujące do treści tytuły stron,
• zrozumiałe linki, których treść wyraźnie mówi dokąd prowadzą
• nagłówki, które jasno opisują treści i etykiety jasno opisujące co 

wpisać w dane pole formularza,
• dobrą widoczność elementu, który jest w danym momencie 

wybrany za pomocą klawiatury (fokus),
• unikanie złożonych gestów na ekranach dotykowych lub 

zapewnienie dla nich prostszej alternatywy.
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WCAG 2.1 opiera 
się na 4 zasadach:

• postrzegalność,
• funkcjonalność,
• zrozumiałość,
• solidność

Budowanie serwisów internetowych w taki sposób aby 
użytkownik rozumiał jej treść i sposób działania

• prosty język (bez zbędnych słów i urzędniczego żargonu),
• unikanie trudnych dla użytkowników słów i wyrażeń lub ich 

wyjaśnienie w prosty sposób,
• wyjaśnienia do skrótów i akronimów,
• określenie w kodzie strony/aplikacji w jakim języku jest jej treść,
• spójny wygląd i działanie elementów na wszystkich podstronach,
• widoczne i zrozumiałe etykiety przy każdym polu formularza,
• dostępne i zrozumiałe komunikaty błędów w formularzach i 

podpowiedzi jak je poprawić.
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WCAG 2.1 opiera 
się na 4 zasadach:

• postrzegalność,
• funkcjonalność,
• zrozumiałość,
• solidność

Budowanie serwisów internetowych w taki sposób aby jego 
wyświetlanie było poprawne w najpopularniejszych 
przeglądarkach internetowych i przy wykorzystaniu popularnych 
programów do czytania ekranowego.



Podstawowe narzędzia do weryfikacji 
cyfrowej dostępności serwisu
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WAVE Evaluation Tool HeadingsMap



Podstawowe narzędzia do weryfikacji 
cyfrowej dostępności serwisu
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Contrast checker Lista kontrolna gov.pl



Firmy specjalizujące się 
w dziedzinie audytów WCAG
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TestArmy Fundacja Widzialni



Budowanie serwisu 
internetowego 

dobre praktyki – współpraca z agencją
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Krótki przegląd po technologii

JavaScript - ten uniwersalny język skryptowy 
znajduje zastosowanie m.in. w tworzeniu 
dynamicznych stron www oraz budowie zarówno 
całego frontendu jak i backendu aplikacji. 
Na stronach często odpowiada za wszelkie 
“poruszające się” elementy.

PHP – język programowania, który jest 
niekwestionowanym liderem w obecnie 
wdrożonych i realizowanych projektach 
internetowych. Cechuje się szybkością, 
wydajnością ale przede wszystkim 
oszczędnością kosztów. 

Python - to nowoczesny język programowania, 
którego zalety obejmują przede wszystkim 
przejrzystość i intuicyjność, niezastąpiony przy 
analizie dużego strumienia danych oraz przy 
machine learning. 

JAVA – popularny język do budowania dużych 
aplikacji i kompleksowych rozwiązań 
informatycznych, kosztowny ale niezwykle 
efektywny. 



Czym jest CMS, różnice między popularnymi 
narzędziami rynkowymi a rozwiązaniami autorskimi

68

System zarządzania treścią 
(ang. content management 
system – CMS) – programowanie 
pozwalające na łatwe utworzenie 
i prowadzenie serwisu WWW, 
a także jego późniejszą 
aktualizację i rozbudowę, również 
przez redakcyjny personel 
nietechniczny. 

Kształtowanie treści i sposobu ich 
prezentacji w serwisie 
internetowym zarządzanym przez 
CMS odbywa się za pomocą 
interfejsów użytkownika, 
zazwyczaj w postaci stron WWW 
zawierających rozbudowane 
formularze.



Czym jest CMS, różnice między popularnymi 
narzędziami rynkowymi a rozwiązaniami autorskimi
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CMS Open-source 
(Wordpress, Joomla, Drupal)

CMS autorski

Cena = =

Dostępność kodu + -

Wsparcie techniczne Duża dostępność 
pomocy w Internecie

Usługa dodatkowo płatna

Aktualizacje Darmowa dostępność w Internecie
(sugerowana asysta Wykonawcy)

Usługa dodatkowo płatna
(konieczna asysta Wykonawcy)

Dodatkowe moduły i komponenty Dostępne w internecie z możliwością 
własnej instalacji

Usługa dodatkowo płatna

Bezpieczeństwo Otwartość kodu źródłowego jako 
główna przyczyna wysokiej 

podatności na ataki. Dodatkowe 
wtyczki i darmowe moduły są często 

źródłem luk bezpieczeństwa 

Bezpieczny, warunkiem jest 
prowadzenie cyklicznych audytów 

bezpieczeństwa

Elastyczność i dopasowanie 
do odbiorcy

Przy wyższych kosztach wdrożenia Tak

Czas realizacji + -



Planowanie budżetu – tanio, terminowo, dobrze.  
W jaki sposób Wykonawca szacuje wykonanie serwisu 
internetowego?
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Odkrywanie

Strategia

Projektowanie UX / UI

Programowanie

Testy, migracja treści oraz
wdrożenie
Gwarancja i utrzymanie (12
msc)



Dobry brief jako podstawa do solidnej realizacji. 
Jakiej usługi oczekujemy?
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Grupa docelowa i cele Twojego serwisu:

• Opis ogólny i szczegółowy przyszłego 
serwisu internetowego z uwzględnieniem 
analizy przedwdrożeniowej

• Zakres współpracy (poziom 
przygotowania dokumentacji projektu 
oraz poziom jej szczegółowości)

• Termin realizacji

Technologia:

• CMS typu Open-Source
• Autorski system CMS

Gwarancja i utrzymanie:

• Długość gwarancji oraz jej zakres
• Długość wsparcia technicznego oraz jego 

zakres 
• Liczba dodatkowych godzin rozwojowych 

Treści, funkcjonalności, realizacja:

• Zaawansowanie projektu (Liczba funkcjonalności, 
liczba modułów, Integracje z systemami 
zewnętrznymi, architektura informacji)

• Pochodzenie treści, czy Zamawiający opracuje je 
we własnym zakresie czy jest to zadanie 
powierzone Wykonawcy?

• Zakres migracji treści
• Dodatkowe usługi (audyt bezpieczeństwa, audyt 

dostępności cyfrowej, testy obciążeniowe, hosting 
z certyfikatem SSL, tłumaczenia i wersje językowe)

• Zakres wymaganej dokumentacji technicznej
• Szkolenia dla zespołu redakcyjnego



Dobre praktyki z obszaru zarządzania procesem 
budowy serwisu internetowego
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Umowa:

• z wyszczególnieniem wszystkich 
elementów wyznaczonych w trakcie 
negocjacji. 

Harmonogram:

• zbudowanie realnego harmonogramu 
pracy z Wykonawcą w którym będą jasno 
określone kamienie milowe. 
Harmonogram może przyjąć formę 
opisową lub lepiej może być zbudowany 
na bazie wykresu Gantt’a



Dobre praktyki z obszaru zarządzania procesem 
budowy serwisu internetowego
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Odpowiednia reprezentacja Wykonawcy 
oraz Zamawiającego, 
tak aby proces decyzyjny był maksymalnie 
uproszczony. Wyznaczenie ról i zakresów 
odpowiedzialności poszczególnych 
członków zespołu projektowego.

Dokumentacja projektu
Wykonawca powinien być zobowiązany 
do prowadzenia dokumentacji wraz 
z notatkami ze spotkań zespołu roboczego

Cykliczna weryfikacja
prowadzonych zadań
Wykonawca oraz Zamawiający powinni 
organizować spotkania w cyklach 1xtydzień 
1x2 tygodnie w celu sprawozdania postępu 
prac z realizacji projektu.

Wykorzystanie dedykowanych narzędzi 
cyfrowych do zarządzania projektem 
m.in. Trello, Jira, Asana. Pozwala utrzymać 
maksymalną kontrolę nad procesem 
realizacji.

Zgłaszanie błędów z działania serwisu 
w dedykowanym narzędziu cyfrowym w 
celu prowadzenia rejestru zgłoszeń z ich 
statusem.

Odpowiednie zarządzanie ryzykiem 
i reakcja na ich wystąpienie.

W przypadku automatycznej 
(programistycznej) metody migracji treści 
warto przeprowadzić migrację wstępną 
z krótkiego okresu czasu.



Dobre praktyki z obszaru zarządzania projektem 
Systemu do zarządzania projektami
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Jira Trello Asana



Sesja Q&A
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