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Streszczenie 

Artykuł porusza problematykę poprawnego tworzenia profesjonalnych serwisów internetowych. W 

publikacji zostały poruszone takie zagadnienia jak definiowanie celów witryny internetowej, 

określenie jej funkcji, dobranie właściwych treści merytorycznych oraz problem projektowania 

wyglądu graficznego oraz systemu nawigacji. 

 

Abstrakt 

In the article the author describes ways and methods of creating advanced websites.  The publication 

includes many interesting subjects, such as: functions of a website, proper text contents, system of 

navigation and professional graphic design.   

 

 

1.1. Wstęp 

Decyzja o założeniu strony WWW nie jest ani prosta, ani łatwa. Jest to szczególny 
rodzaj inwestycji, która firmie bądź organizacji powinien przynieść wymierne korzyści 
w określonym czasie. O formie i zawartości witryn decydują przede wszystkim cel, jaki 
chcemy osiągnąć, charakter działalności i zasoby finansowe, którymi dysponujemy. 
Inaczej będą wyglądać witryny sklepów, inaczej strony służące promocji firmy czy 
kontaktom z partnerami, jeszcze inaczej portale sieci dystrybucji czy zaopatrzenia. 
Technologia internetowa rozwija się bardzo szybko, dając nowe możliwości prezentacji 
materiału inaczej komunikacji, niemniej podstawowe elementy, jakie powinny zawierać 
witryny nie zmieniają się, zmieniają się jedynie środki wyrazu, gdyż o tym decyduje nie 
technologia a prawa i zasady jakimi kieruje się handel i reklama. 

 

1.2 Definicja witryny internetowej 
Stroną (witryną) WWW nazywamy efekt interpretacji dokumentu HTML przez 

przeglądarkę WWW. Strona WWW wyświetlana na ekranie monitora może zawierać 

formatowany tekst, hypertekst, grafikę statyczną oraz animowaną, dźwięki oraz inne obiekty 

multimedialne.  



Strony WWW przechowywane są w postaci dokumentów HTML na serwerach 

WWW, skąd pobiera je przeglądarka WWW zainstalowana na komputerze użytkownika. 

Przeglądarka interpretuje zawarte w dokumencie HTML znaczniki i na ich podstawie 

wyświetla na ekranie monitora odpowiednio rozmieszczoną i sformatowaną treść dokumentu. 

Wszystkie elementy graficzne (pomijając kolorowe tło dokumentu lub barwę komórki tabeli 

będące w istocie atrybutami odpowiednio dokumentu oraz komórki) a także rozszerzenia 

strony w rodzaju prezentacji Flash są wynikiem osadzenia na stronie plików pobranych 

z określonej lokalizacji. Strona WWW może być statyczna (najprostszy przypadek) lub 

tworzona dynamicznie. Strony dynamiczne mogą powstawać jeszcze na serwerze, przed 

wysłaniem ich do użytkownika - wymaga to użycia dodatkowych programów działających na 

serwerze. Autorzy najczęściej korzystają ze skryptów CGI oraz technologii ASP lub PHP. 

Umieszczenie w dokumencie HTML poleceń języków skryptowych pozwala również 

korzystać z techniki DHTML (dynamicznego HTML) i modyfikować wygląd strony już po 

stronie użytkownika. 

 

1.3. Definiowanie celów 
Kluczem do sukcesu każdej witryny internetowej jest doskonale zaplanowana strategia 

działania. Stąd też zanim zostanie zlecony projekt wykonania witryny należy precyzyjnie 

określić kierunki działań. Do najważniejszych z nich należy definiowanie celów i funkcji 

witryny. 

Podczas określania celów należy odpowiedzieć na szereg pytań, między innymi:  

♣ Jakie jest przeznaczenie witryny?  

♣ Do jakiej grupy ma być skierowana internetowa strona?  

♣ Czy witryna ma stanowić narzędzie promocji czy sprzedaży?  

♣ Czy Internet ma stanowić wyłączny kanał dystrybucji, czy też uzupełniający?  

♣ W jakim stopniu zaawansowania witryna ma zawierać informacje o firmie i usługach?  

♣ Czy zawartość strony WWW jest skierowana do odbiorców krajowych, czy 

zagranicznych?  

♣ Czy strona skierowana jest do dotychczasowych klientów firmy, czy służy pozyskaniu 

nowych?  

♣ Czy witryna ma służyć wyłącznie do kontaktu z partnerami i kontrahentami?  

♣ Czy planowana jest kampania promocyjna witryny w Internecie i innych mediach?  

♣ Czy przewidywana jest sprzedaż powierzchni reklamowej innym firmom?  



 

Precyzyjne udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w znacznym stopniu ułatwia 

ustalenie cech przyszłej witryny, a także ma istotny wpływ na jej budowę. 

Serwis internetowy może zaistnieć dla wielu powodów. Jego głównym zadaniem jest 

stworzenie miejsca, w którym można będzie realizować pewne funkcje. Może ona zarówno 

wspierać transakcję, jak i służyć hobbystom. Do głównych kategorii zastosowań serwisów 

internetowych należą: 

Informacyjne: 

♣ dostarczanie informacji o firmie 

♣ opisywanie produktu lub usługi 

♣ publikowanie najnowszych wiadomości 

Przeszukiwanie: 

♣ przeszukiwanie bazy danych firmy 

♣ udostępnianie informacji 

Transakcyjne: 

♣ składanie zamówień 

♣ prowadzenie sprzedaży 

♣ wspieranie tradycyjnej sprzedaży 

Komunikacyjne: 

♣ wspieranie działu obsługi klienta 

♣ utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami i dystrybutorami 

♣ przekazywanie informacji i wiedzy 

Rozrywkowe: 

♣ udostępnianie atrakcyjnych dodatków zwiększających świadomość marki 

 

 

1.4. Funkcje witryny 
Po wyznaczeniu celu istotne znaczenie ma określenie funkcji i przeznaczenie witryny. Do 

najważniejszych należą:  

♣ witryny udostępniające przestrzeń reklamową innym firmom,  

♣ witryny o charakterze promocyjnym, obniżające koszty tradycyjnej kampanii 

reklamowej lub ją wspomagające,  



♣ witryny służące wyłącznie do zawierania kontraktów handlowych, kontaktu 

z partnerami, oraz poszukiwaniu nowych,  

♣ witryny sprzedaży bezpośredniej, w których spedycja produktów odbywa się drogą 

elektroniczną po wniesieniu opłaty,  

♣ sklepy internetowe oferujące produkty, które dostarczane są klientowi w tradycyjny 

sposób,  

♣ portale.  

 

Określenie funkcji jest warunkiem koniecznym, gdyż ma istotny wpływ na strategię 

działania podczas projektowania struktury witryny. Ponadto odpowiednio sprecyzowana 

funkcja witryny wyznaczy cel, który firma zamierza osiągnąć.  

Dobre zaplanowanie witryny to często ciężka i odpowiedzialna praca, która powinna 

określać długoterminowe kierunki działania. Błędem jest planowanie działań obejmujących 

zbyt krótki okres czasu. Nigdy nie należy oczekiwać wymiernych korzyści po upływie 

krótkiego czasu, a w szczególności nie w Internecie. Realizacja dalekosiężnych planów wiąże 

się oczywiście z poniesieniem znacznych nakładów finansowych. 

 

1.5. Zawartość merytoryczna oraz konstrukcja witryny internetowej 
Rozwojowi Internetu towarzyszy wzrost umiejętności i świadomości użytkowników. 

Dlatego dobry serwis to taki, który zawiera treść umiejętnie dostosowaną do gustów 

odbiorców docelowych. Pozwala im dogłębnie poznać firmę i zakres jej działalności, 

udostępnia informacje o produktach oraz dane pozwalające na analizę porównawczą 

i decyzyjną. Prowadzi także interaktywny dialog, dostarcza informacji i rozrywki, pomaga 

użytkownikowi zrealizować swój cel w sieci.  

 

1.5.1. Trzon serwisu WWW 

Można rzec, że zawartość merytoryczna to trzon serwisu. W pierwszych dniach, nowo 

powstałych prezentacji WWW, pierwszoplanową kwestią jest wygenerowanie odpowiednio 

dużego ruchu. Jednak aby do tego doszło, treść musi odpowiadać oczekiwaniom 

użytkowników. Jeżeli dzięki dobrej kampanii marketingowej, uda się ściągnąć na strony 

milion użytkowników – to dobrze. Jednak treść tych stron musi być zorganizowana 

i przemyślana. W przeciwnym razie użytkownicy mogą być zawiedzeni. To z kolei może 

sprawić, że skuteczna kampania marketingowa zamieni się w promocję złego serwisu, a ten 

milion użytkowników o tym dobrze wiedzieć. Przygotowując treść solidnie firma dowodzi 



swojego profesjonalizmu, wywiera trwałe wrażenie, rozwija lojalność wobec marki i dodaje 

wartości do swojej oferty. 

Najważniejszym elementem procesu projektowania witryny jest przygotowanie jej 

zawartości pod względem umieszczanych informacji, jak i mechanizmów ich obsługi. W tym 

celu należy określić:  

♣ Jakie elementy będą znajdować się na stronie internetowej w dniu jej uruchomienia, 

a jakie po kilku miesiącach.  

♣ Zbiór informacji przydatnych z punktu widzenia klienta, które mają znajdować się na 

stronie. Trzeba pamiętać, że internauta zniecierpliwiony poszukiwaniem potrzebnej 

informacji zniechęci się i zrezygnuje z oglądania strony.  

♣ Szczegółową strukturę informacji - która jej część będzie stała, a która będzie się 

zmieniać.  

♣ Kto będzie odpowiedzialny za opracowywanie materiałów do publikacji. 

1.5.2. Grupa docelowa 

By móc zaoferować użytkownikom odpowiednio zaoferowaną treść trzeba poznać ich 

preferencje, potrafiąc określić ich styl życia, dane demograficzne oraz inne ważne czynniki, 

tworzone są trwałe fundamenty pod zawartość merytoryczną. Wielu właścicieli zakłada, że to 

co tworzą, jest wartościowe dla odbiorcy. Uważają, że korzystając z interaktywności Internetu 

mogą ubrać swój przekaz w piękne szaty i zostanie to natychmiast przez wszystkich 

docenione. Takie założenie jest niebezpieczne. Dobre zrozumienie grupy docelowej jest 

głównym środkiem do zaoferowania im odpowiedniej treści. Dlatego w tym kontekście, 

zawartość merytoryczna powinna być kwestią priorytetową. Serwis internetowy powinien 

przekonywać odbiorców, że jest dla nich wartościowy. Dodatkowo właściciel powinien 

oferować dostęp do materiałów związanych z głównym tematem. Na przykład serwis 

internetowy poświęcony filmom powinien jednocześnie informować o najnowszych czy 

najciekawszych premierach kaset video. 

 

1.6. Interakcja na stronie 
Częstym błędem czynionym w projektach serwisów internetowych jest 

dostosowywanie układu plansz dla potrzeb osób odwiedzających stronę po raz pierwszy, czyli 

nacisk jest położony na atrakcyjny wygląd witryny powitalnej ze szczegółową prezentacją 

firmy. Internautę w rzeczywistości nie interesuje tak bardzo kto jest właścicielem serwisu, ale 

co ma do zaoferowania. Nastały czasy, w których nawet najpiękniejsze slogany i posiadane 

certyfikaty nie stanowią już gwarancji rzetelności przedsiębiorstwa. Oczywiście powinny one 



być dostępne na stronie, ale nie można nimi zaopatrywać planszy powitalnej. Nie może ona 

pełnić roli folderu reklamowego. Tego czego potrzebują odwiedzający to przede wszystkim 

informacje - bazy artykułów, specjalistyczne porady, ciekawostki, wirtualne albumy. To 

wszystko, co można objąć mianem bazy informacji multimedialnej. W tej sytuacji układ 

plansz powinien uwzględniać dwie następujące okoliczności:  

1. W pierwszym przypadku powinien pozwolić na łatwe poruszenie się po serwisie osobom, 

które zaglądają na stronę po raz pierwszy. W tym celu należy wyeksponować informacje 

w taki sposób, aby odwiedzający w pierwszej kolejności skorzystał z bazy informacji 

multimedialnej. Jeśli zainteresuje się jej zawartością, to z pewnością zażyczy sobie, aby 

informowano go o aktualizacjach informacji za pomocą poczty elektronicznej.  

Zamieścić w tym celu na stronie specjalne pole edycyjne do wprowadzenia adresu e-mail, 

na który mają być przesyłane komunikaty. Ponieważ ilość informacji zamieszczanych 

w bazie multimedialnej jest tylko namiastką tego, co znajduje się w opisach produktów 

oferowanych w sprzedaży, to z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że 

następnym miejscem, do którego zajrzy internauta, będzie sklep internetowy.  

Przygotować dodatkowe podstrony z konkursami w celu utrzymania kontaktu z osobami, 

które są średnio zainteresowane ofertą firmy. Wszystkie zamieszczane konkursy powinny 

nawiązywać oczywiście do zagadnień związanych z tematyką produktu, czyli pośrednio 

nakłaniać do poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Można wtedy oczekiwać, że osoba 

uczestnicząca w konkursach zacznie szukać potrzebnych informacji w bazie 

multimedialnej lub w sklepie internetowym. 

2. Drugą okolicznością, którą należy uwzględnić projektując układ plansz serwisu, jest 

korzystanie z serwisu przez osoby odwiedzające stronę systematycznie. W tym przypadku 

należy wyposażyć stronę w szybki system nawigacyjny, za pomocą którego internauta 

będzie miał łatwy dostęp do wszystkich zasobów serwisu. Zamieścić w widocznym 

miejscu informacje o ostatnich zmianach w serwisie. Są to: data ostatniej aktualizacji, 

wykaz nowości w bazie informacji multimedialnej i wykaz nowych produktów w sklepie 

internetowym. 

 

1.7. Nawigacja i stylistyka witryny 
Nawigacja jest jednym z bardziej subtelnych elementów w projekcie serwisu. Wynika 

to z faktu, że jest ona bardzo subiektywna – każdy bowiem inaczej postrzega funkcjonalność. 

Jeżeli okaże się ona dla odbiorcy koszmarem, będzie to oznaczać straconą pozycję na bliższe 

zapoznanie go z marką. Dlatego należy koncentrować się na celach i potrzebach internauty. 



Istotą nawigacji jest przewidywanie zachowań użytkownika. By stało się to jednak możliwe 

właściciel serwisu musi dobrze zapoznać się z odbiorcą. Dzięki temu dowiaduje się, jakich 

oczekuje on form interakacji, jakie ma preferencje i w jakim stopniu zamierza zagłębić się 

w zawartość merytoryczną. 

Bez względu na to czy serwis ma udostępniać informacje, funkcjonować jako ośrodek 

funkcjonowania transakcji czy dostarczać rozrywki, projektant powinien zdawać sobie 

sprawę, co może przeszkadzać w przemieszczaniu się po stronach. Dla jednych istotne mogą 

się okazać kwestie bezpieczeństwa, dla innych odpowiednie mechanizmy przeszukiwania. 

Jeżeli firma tworzy swój pierwszy serwis WWW, powinna poprosić swoich docelowych 

odbiorców o odwiedzenie stron konkurencji i ocenienie ich – dzięki temu może dowiedzieć 

się, co im się podoba, a co nie. 

Oprawa graficzna strony internetowej powinna nawiązywać do wzornictwa 

rozpowszechnianego na folderach, katalogach i w reklamach prasowych. Nieodzownym 

elementem, który powinien być umieszczany na witrynie internetowej jest logo lub znaki 

towarowe identyfikujące firmę, produkt Można też zastosować akcenty nawiązujące do 

branży, w której działa firma lub tematyki, która porusza witryna. Zaleca się jednak stosować 

stonowany wystrój, co pozwala na łatwiejsze akcentowanie ważniejszych elementów na 

stronie, a w efekcie "wskazywać", w jakiej kolejności należy przeglądać zasoby serwisu. 
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