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jak w 10 krokach budować 
markę organizacji 
pozarządowych w internecie
Eliza Kruczkowska

O budowaniu marki firm napisano już wiele. Two-
rzący koncepcję marki marketerzy nadają jej osobo-
wość, tożsamość i wybierają wartości, które powinna 
reprezentować. Pytanie o budowanie marki organiza-
cji pozarządowej powinno być zadane we wszystkich 
typach organizacji non-profit, skupiających się na 
różnorodnych obszarach działalności. Bo czy budo-
wanie wizerunku jest trzeciemu sektorowi w ogóle 
potrzebne? Czy nie wystarczy, aby nasze działania 
były naszą promocją? Czy powinniśmy ubierać nasze 
idee oraz projekty w kolorowe opakowania, tak jak 
wspomniane firmy sprzedające swoje produkty? 
 Oczywiście, że powinniśmy – znając dokład-
nie wartość swoich produktów i usług, jesteśmy 
w stanie powiązać je z wartościami i potrzebami 
kolejnych grup odbiorców i stworzyć odpowiednią 
strategię marketingową. Ta możliwość zachowuje 
swoją ważność dla każdej organizacji, bez względu 
na to, czy jest ona przedsiębiorstwem społecznym, 
stowarzyszeniem, fundacją czy grupą nieformalną. 
„Klient” oznacza wszystkie osoby indywidualne 
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oraz instytucje dysponujące pieniędzmi, które mogą 
weprzeć misję społeczną organizacji. Niestety w Pol-
sce dalej mało popularne jest myślenie, że trzeci 
sektor powinen budować swoją markę i przyciągać 
własnie nowych klientów.
 Jak zatem marketingowe narzędzia zaadoptować 
mądrze i z sensem do tak subtelnego i wymagające-
go bytu, jakim są działania, idee i misje fundacji czy 
stowarzyszeń? Przedstawię 10 pytań, które powinie-
neś sobie zadać, myśląc o tworzeniu marki i planu 
komunikacji dla Twojej organizacji.

1. kim jest mój ngo? czyli zróbmy analizę 
swot
Marka Twojej organizacji jest odbiciem Twojej orga-
nizacji. Nie będziesz w stanie jej skutecznie komu-
nikować, kiedy nie wiesz, jaka jest odpowiedź na to 
pytanie. 
 Budowanie planów marketingowych zwykle rozpo-
czyna się od badań. Niestety, trzeci sektor nie zawsze 
decyduje się na zlecenie ich profesjonalnym firmom ba-
dawczym, głównie dlatego, że ich przeprowadzenie jest 
przedsięwzięciem stosunkowo kosztownym. Jeśli nie 
masz dużego budżetu na badania CBOS’u czy OBOP’u, 
nic straconego – możesz przeprowadzić analizę SWOT 
wewnątrz Twojej organizacji. Wystarczy zebrać zespół 
i przeprowadzić warsztat przy tablicy, gdzie wspólnie 
zastanowicie się nad zewnętrznymi oraz wewnętrzny-
mi czynnikami, które odzwierciedlają mocne lub słabe 
punkty Waszej organizacji. Wyobraź sobie zatem kwa-
drat podzielony na cztery części, w którym zapisujesz:
Silne strony – w czym dobra jest Twoja organizacja 

lub jak dobra jest jej reputacja? Jakie są jej zalety? 
Co robicie dobrze? Jakie zalety widzą w Was inni? 

(np. prężny zespół marketingowy lub znane nazwi-
ska w radzie fundacji)

Słabe punkty – jakie są słabe punkty Twojej organiza-
cji? Jakie okazje na Was czekają? Jakie przeszkody 
macie przed sobą? Czy w Waszej pracy, zmieniają 
się specyfikacje lub wymagania? Jaka jest relacja 
między zmianami technologicznymi a posiada-
niem „twarzy” fundacji?

Możliwości – jakie są nowe możliwości dla Twojej 
organizacji? Czyli jak wartość innych wykorzystać 
na swoją korzyść, czy się zainspirować i spróbować 
to u siebie zrobić? (np. skuteczniejsza aktywizacja 
społeczna, przekładająca się na wsparcie finan-
sowe, świadomość społeczną problemu i zachętę 
do aktywnego działania lub zakorzenienie 
w świadomości odbiorców głównych idei przekazu 
organizacji) 

Zagrożenia – czy jakieś działania lub plany pokrew-
nych organizacji mogą mieć wpływ na Twoje 
plany? Jakie widzisz wewnętrzne i zewnętrzne 
zagrożenia dla organizacji? (np. znieczulenie na 
przekaz płynący z kanałów komunikacji lub ba-
riery technologiczne w wykorzystywaniu nowych 
mediów jako narzędzi komunikacji).

Analizę SWOT warto wykonać choćby dlatego, że 
pracując kilka lat w tym samym miejscu, istnieje duże 
ryzyko, że to, co sobie powtarzamy na temat naszej 
organizacji, jest czymś pomiędzy dopasowaniem się, 
a spełnianiem oczekiwań innych. Myśląc o marce 
swojej organizacji dobrze zatrzymać się na chwi-
lę i dokonać rzetelnego rejestru celów i faktów. Te 
wszystkie elementy są jak kamienie, którymi wybru-
kujesz drogę do skutecznej komunikacji.
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2. jakie wartości przyświecają mojej 
organizacji? 
Warto pamietać, że ludzie nie kupują już towarów 
dla samych towarów. Najczęściej szukają w nich, 
świadomie lub podświadomie, wartości, z którymi się 
identyfikują. To samo dotyczy organizacji pozarzą-
dowych – w większości skupionej na rozwiązywaniu 
realnego problemu. Dlatego zadaj sobie jeszcze raz 
pytanie – na czym polega realny problem, którym 
chcesz się zająć lub którym się już zajmujecie? 
Jakie związki przyczynowo-skutkowe obserwujesz 
w jego kontekście? Narzędziem ułatwiającym ten 
element analizy jest „drzewo problemowe”. Tech-
nika ta służy wykryciu i wizualizacji logicznych 
związków pomiędzy zidentyfikowanymi problema-
mi, a ich przyczynami i skutkami. Wszystkie relacje 
i logiczne związki pomiędzy tymi trzema składni-
kami przedstawia się w formie diagramu, tworząc 
uproszczony model rzeczywistości i kompleksowy 
obraz istniejącej sytuacji. Warto w tym rozumo-
waniu rozdzielić takie przyczyny, które znajdują 
się poza naszą bezpośrednią kontrolą (czyli takie, 
na które nie jesteśmy w stanie oddziaływać, na 
przykład ze względu na ich skalę) oraz te, na które 
możemy wpłynąć i które są najczęściej skutkami 
wcześniejszych działań innych podmiotów (na 
przykład często mówimy o niskim poczuciu własnej 
wartości beneficjentów lub uniezależnianiu ich od po-
mocy społecznej, a przecież nikt się takim nie rodzi – 
do tego punktu w życiu doprowadziły ich z pewnością 
osobiste doświadczenia, a także bardziej systemowe 
„starania” państwa lub innych podmiotów). Wy-
chodząc od analizy problemów można następnie 
wykonać analizę celów projektu. Analiza ta, poprzez 

zanegowanie „drzewa problemów”, przekształca sy-
tuację negatywną w pożądaną przyszłą sytuację, iden-
tyfikując potencjalne rozwiązania. Zidentyfikowane 
cele przedstawia się w formie diagramu nazywanego 
„drzewem celów”, gdzie określa się relacje pomiędzy 
środkami (zasobami) a efektami (produktami). I tak 
wyłoni się nasza mapa wartości organizacji. 

3. komu pomagamy? 
Masz już sporo informacji na temat Twojej marki, 
warto się zatem zastanowić kto będzie nią zaintere-
sowany? Komu możesz pomóc, bo po prostu wiesz 
jak? Im konkretniej odpowiesz na to pytanie, tym 
lepsze rokowanie na komunikatywność marki orga-
nizacji. Kim są beneficjenci? Kim są interesariusze? 
Przygotowując się do procesu wyliczania społecznej 
wartości dodanej Twojego działania (a na tym nam 
wszystkim zależy), należy się zastanowić nad tym, 
kto należy do obydwu grup. Warto też określić grupę 
docelową, czyli bezpośrednich odbiorców działań 
projektu, która może, ale nie musi pokrywać się z rze-
czywistymi beneficjentami naszych działań – czyli 
tymi, którym nasze działanie intencjonalnie przynosi 
korzyść. Interesariusze, czyli grupy lub jednostki, 
które mogą wpływać na realizację celów przez naszą 
organizację lub, na których sytuację wpływa osiąganie 
celów są innym odbiorcą niż beneficjenci ostateczni, 
czyli grupa osób lub podmiotów, które wezmą udział 
w naszym projekcie.
 Czasami organizacje się bronią mówiąc, że taka 
precyzja ich ograniczy. Nie chcemy dookreślać dokład-
nie. Chcemy, żeby zainteresowali się nami wszyscy. 
Ale takie targetowanie pomoże Ci dobrać język, obrazy 
i styl właściwy dla Twojego idealnego odbiorcy.
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4. jak mówić by być usłyszanym? 
Znasz już lepiej swoją grupę docelową, pora zasta-
nowić się jak konkretnie możesz im pomóc? Wypisz 
sytuacje, w których te właśnie osoby mogą szukać 
kogoś takiego jak Ty i Twoja organizacja. Zapisz je 
i do każdej sytuacji dopisz rozwiązania, które móg-
łbyś zaoferować. 
 Dopiero znając wartości swojej marki, jej odbior-
ców i odbiorczynie oraz mając zdefiniowane dzia-
łania należy się zastanowić jak do nich dotrzeć. Bo 
aby dotrzeć ze swoim przekazem i budować markę, 
potrzebujesz środków komunikacji, potrzebujesz me-
diów. Jakich mediów? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
sytuacja była stosunkowo prosta: prasa, radio i tele-
wizja udostępniały organizacjom swoje łamy w za-
mian za pieniądze. Nazywaliśmy to reklamą. Teraz 
ten medialny ekosystem wygląda bardziej skompliko-
wanie - internet sprawił, że każdy z nas może zostać 
środkiem masowego (lub mniej masowego) przekazu. 
W następnej części dowiesz się jak marka Twojej 
organizacji ma budować świadomość i zaangażowanie 
w tej nowej sytuacji. 

5. jak mogę o tym opowiedzieć?
Wiesz już jak ważne jest, aby Twój komunikat był 
jasny, precyzyjny i krótki. Czasem wystarczą trzy 
dobitne słowa. Czasem jedno zdanie. Szczególnie, 
że w obecnych czasach warto się odróżnić, ale tak by 
zbudowane przesłanie było łatwo zrozumiałe. 
I tak Polska Akcja Humanitarna mówi, że jej „mi-
sją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie 
cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.” 
Ashoka przedstawia się jako „innowator dobra pub-
licznego”, a Fundacja Dzieci Niczyje „kompleksowo 

zajmuje się problemem przemocy wobec dzieci”. Był-
byś w stanie w jednym zdaniu opisać czym zajmuje 
się Twoja organizacja? I dlaczego jest inna od reszty?
 Pytam, bo w pewnym sensie, każda osoba, którą 
spotykasz może być potencjalnym odbiorcą Twojego 
komunikatu. Właśnie dlatego powinieneś nauczyć się 
przedstawić siebie i swoją organizację – tak, by wy-
wrzeć na rozmówcy niezapomniane wrażenie i zapaść 
mu w pamięć. W środowisku start-upowym dość 
popularną metodą jest przygotowanie tzw. „wystą-
pienia windowego” (z ang. elevator pitch). To ciekawe 
określenie wzięło się z tego, że młodzi przedsiębiorcy 
w Stanach poszukujący inwestorów przyjeżdżali do ich 
biurowców. Mając nadzieję, że dostaną się do gabine-
tów prezesów, aby przedstawić swój pomysł na biznes 
i uzyskać niezbędne finansowanie, ale większość z nich 
nigdy nie docierała na ostatnie piętro do gabinetów 
decydentów bo wcześniej byli wyprowadzani przez 
ochronę. Czasami zdarzało się jednak, że w drodze na 
szczyt spotykali w windzie osobę, z którą tak bardzo 
chcieli się spotkać. Te 60–120 sekund było jedyną oka-
zją do zaprezentowania swojego pomysłu na biznes po-
tencjalnemu inwestorowi. Czyż to nie świetna historia 
pokazująca dlaczego warto być przygotowanym? Ty też 
możesz po jakiejś konferencji spotkać dziennikarza, 
z którym zawsze chciałeś porozmawiać, a on będzie 
miał tylko 2 minuty – co mu wtedy powiesz? 

6. jak świat może dowiedzieć się o mnie? 
Mając już zdefiniowany komunikat, trzeba zastanowić 
jak wyjść z nim z „windy”, czyli jak zbudować rela-
cję z dziennikarzami i partnerami w świecie online. 
Przekazywanie komunikatów odbiorcom jest niczym 
innym jak przedstawieniem kluczowych elementów 
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przedmiotu Twoich działań w zakresie komunikacji. 
Dobrym podejściem przy opracowaniu komunikatów 
jest nadanie im barwnego i potocznego charakteru 
– podawanie przykładów z zakresu działania Two-
jej organizacji, przedstawianie ciekawych historii, 
wspieranych twardymi faktami i liczbami. Dlaczego to 
tak ważne? Redakcje rządzą się zasadą, że najlepsze 
wiadomości dotyczą zazwyczaj osób oraz konkretnych 
wydarzeń, a nie rzeczy lub pięknych idei czy intencji. 
 By wiedzieć czym mogą byc zainteresowane redak-
cje, przejrzyj kalendarz wydarzeń okolicznościowych 
(Dzień Programisty, Światowy Dzień Zwierząt itp.) 
i stwórz kalendarz ważnych wydarzeń i przedsięwzięć 
w Twoim projekcie lub programie, wokół którego 
będziesz mógł tworzyć kampanie informacyjne. Na-
stępnie nałóż jeden na drugi i zobacz jakie projekty 
możesz połączyć z wybranymi okazje. 
 Innym dobrym pomysłem jest regularne publi-
kowanie notatek prasowych – możesz stworzyć na 
stronie internetowej kategorię aktualności i tam 
publikować wybrane informacje dotyczące Twojej 
organizacji. Raz na dwa tygodnie możesz wybierać 
te najciekawsze i rozsyłać w postaci newslettera do 
wybranej grupy – to narzędzie może być szczególnie 
pomocne w informowaniu Twoich sponsorów o ak-
tywności samej organizacji. Możesz również utworzyć 
zbiór prawdopodobnych „pytań i odpowiedzi” (tzw. 
FAQ), które mogą dublować się z często zadawanymi 
pytaniami na Twojej stronie.
 Ważną zasadą wspomagającą dobre stosunki z me-
diami internetowymi jest dostępność, współpraca 
i wiarygodność. Zastanów się czy masz u siebie w or-
ganizacji osobę, która może spełniać rolę codzien-
nego łącznika z mediami. Wtedy Twoje kontakty 

w mediach będą mogły ufać tej osobie i wierzyć, że 
na bieżąco będą mogły uzyskać użyteczne i ciekawe 
informacje.

7. nie lekceważ mediów 
społecznościowych
Last but not least – darmowe portale społecznoś-
ciowe, takie jak Facebook, Twitter, Flickr i Youtube 
są doskonałą platformą wymiany zdjęć, aktualności 
i historii o Twoim projekcie lub programie. Poprzez 
korzystanie z portali społecznościowych możesz 
również dzielić się informacjami z osobami, które 
nie odwiedzają regularnie Twojej strony i wręcz 
przekierowywać ich na Twoje www, jeśli załączysz 
link do opublikowanej aktualności. Przy tym, dzie-
lenie się treścią ze strony internetowej w portalach 
społecznościowych zwiększa Twój ranking w wyszuki-
warce (np. Google) poprzez linki zwrotne (inne strony 
internetowe odnoszą się do Twojej). Postaraj sie teraz 
wypisać wszystkie media społecznościowe, którym 
zainteresowany jest Twój idealny odbiorca. Zastanów 
się, gdzie możesz go spotkać twarzą w twarz. 
 A gdzie to dokładnie jest, zapytasz - bądź w takich 
miejscach, gdzie Twój odbiorca będzie miał okazję 
usłyszeć o Tobie. Libby Leffler z Facebooka ostanio 
ogłosiła, że „zauważamy wzmożony ruch organizacji 
pozarządowych na Instagramie. Świetne działania 
robią np. Oxfam America, Amerykański Czerwo-
ny Krzyż czy UNICEF. Wciąż powtarzamy NGO, 
że całym sukcesem na Facebooku są zdjęcia.” I tak 
fundacja DoSomething.org zastosowała praktykę 
dodawania zdjęć bezdomnych zwierząt z nadzieją, 
że wśród facebookowych fanów znajdzie się dla nich 
dom (to samo robi w Polsce Azyl pod psim aniołem 
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lub Psiegrane marzenia).
 Korzystanie z mediów społecznościowych ma 
cenny „efekt mnożnikowy”. Poprzez udostępnienie 
informa- cji, takich jak wiadomości o konkursie 
lub o nadchodzącym wydarzeniu, które organizu-
jesz, umożliwiasz zainteresowanym osobom dalsze 
udostępnienie tych wiadomości kolejnym osobom. 
Dla przykładu, gdy ktoś zostanie fanem strony na Fa-
cebooku, „polubi” lub „zostawi komentarz” w poście 
na „ścianie”, informacja ta wędruje do sieci jego zna-
jomych na Facebooku. 
 By spopularyzować tworzoną przez Twoją orga-
nizację treść (bloga, strony internetowej) możesz 
zainstalować pod artykułem, wpisem lub stroną in-
ternetową ikonki popularnych portali społecznościo-
wych, by odwiedzający mogli „zaznaczyć, przekazać 
dalej oraz zachować” treść z Twojej witryny.

8. kto mi powie coś o moim ngo? 
Od kilku lat jak mantre sią powtarza, że content is 
a king – niezaprzeczalnie, ale ważna jest także in-
formacja zwrotna. Czy została udzielona, a może jej 
brak, czy jest pozytywna lub negatywna, czy będzie 
przydatna, czy też bezużyteczna. I na koniec, czy 
w wyniku komunikatu odbiorca podejmie działanie, 
czy przeciwnie – nie zareaguje. 
 Jeśli otrzymasz negatywny komentarz, oceń, 
czy jest konstruktywny. Jeśli jest, wykorzystaj go 
jako okazję do dyskusji, wyjaśnij nieporozumienie 
lub w jakikolwiek inny sposób zmierz się z kwestią 
zgłaszaną przez daną osobę. Jeśli komentarz jest 
spamem można go usunąć. 
 Obecnie w komunikacji, szczególnie tej 2.0, należy 
stosować praktyczne, angażujące i otwarte podejście. 

Dlatego uprzejmie sprostuj fakty w przypadku, gdy 
ktoś udostępnia nieprawdziwe informacje, zwracając 
się do osoby, której odpowiadasz. Nie bój się komen-
tarzy – pokaż, że jesteś na nie otwarty i szybko reaguj 
gdy pojawia się pytanie lub negatywna opinia. 

9. to co dajesz, do ciebie wraca 
O tym, że warto zainteresować się swoim regionem 
i lokalną społecznością i dzielić się z nimi umiejętnoś-
ciami wiemy od dawna. Współpraca z innymi NGO, 
pomoc innym, jak również poszukiwanie mentorów, 
do momentu aż sami nie staniemy się mentorem dla 
innych. Bo to wraca i procentuje.
 To samo dotyczy współpracy pomiędzy jednost-
kami samorządu terytorialnego w różnych układach 
społeczno-gospodarczych. Oczywiście może mieć 
różny charakter, w zależności od tego, jakie cele i jakie 
strategie działania posiadają poszczególne instytucje.
 Takie poszukiwanie mentorów, do momentu, aż 
sami nie staniemy się mentorami dla innych procen-
tuje w komunikacji i pozwala upowszechnić markę 
organizacji. Zawsze bądź otwarty na dialog!

10. wytrwale działaj!
Pamietaj, że „Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku 
impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy 
w jedną całość.” To samo tyczy się Twojej komunikacji 
– organizacja, która w sposób przemyślany i konse-
kwentny zaplanuje swoje cele strategiczne w komu-
nikacji może osiągnąć wymierne korzyści, takie jak 
ukształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, 
relacji z beneficjentami, społecznością lokalną, pod-
miotami współpracującymi i mediami. 
 Powodzenia!
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budowanie strategii działań 
w social media
Andrea Berry, Ben Stuart

Organizacje pozarządowe coraz częściej decydują się 
na obecność w mediach społecznościowych (social 
media). Dlatego określenie w jaki sposób komuniko-
wać się tymi kanałami stało się dla wielu organizacji 
nowym wyzwaniem. Dobra strategia działania w me-
diach społecznościowych zapewnia jasne wytyczne na 
temat tego w jaki sposób, kiedy i jakie treści zamiesz-
czać oraz jak wchodzić w interakcje ze społecznością. 
Określa również, na potrzeby osób współpracujących 
z organizacją, co jest wskazane, co jest dozwolone, 
a co niedopuszczalne na oficjalnych profilach w social 
media.

jak stworzyć taką strategię?
Kampania w mediach społecznościowych może 
pomóc organizacji w realizowaniu jej misji, podnieść 
efektywność prowadzonych działań. Istnieje wiele 
przykładów sukcesów w wykorzystywaniu mediów 
takich jak Facebook, Twitter czy Linkedin przez 
organizacje – przy okazji pozyskiwania środków, zdo-
bywania wolontariuszy, podnoszenia świadomości. 
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Mamy jednak również przykłady organizacji, które na 
swojej drodze w social media napotkały przeszkody 
nie do pokonania. 
 Jak można uniknąć takich sytuacji? Właśnie spisa-
nie strategii, w której określone zostaną zasady pracy 
z social media może być rozwiązaniem. Pozwoli ona 
zaoszczędzić czas pracowniczek i pracowników oraz 
zminimalizować ryzyko pojawienia się problemów.
Szczegóły strategii zależą oczywiście od indywidual-
nych potrzeb organizacji. Jednak podstawy zawsze są 
podobne. W tym artykule spróbujemy przyjrzeć się 
tym fundamentom. 

określanie zasad dla organizacji
Co powinno być zawarte w takiej strategii? Dla 
niektórych organizacji ważne jest, żeby dokładnie 
określić co osoby współpracujące mogą robić na 
poszczególnych portalach, a czego robić nie powinny. 
W takim wypadku strategia może być oficjalnym do-
kumentem, z którym każda osoba będzie musiała się 
zapoznać, czy wręcz się pod nim podpisać. Dla innych 
organizacji strategia będzie jedynie zarysem zasad 
przeznaczonym dla osób współpracujących, które 
będą mogły większość bieżących decyzji podejmować 
we własnym zakresie. W takim wypadku może to być 
zbiór luźniejszych wskazówek dotyczących obrazu 
organizacji w Internecie.
 To, które rozwiązanie jest odpowiednie dla twojej 
organizacji, w ogromnej mierze zależy od tego, czym 
organizacja się zajmuje. Czy jej działania są związane 
z obszarami wrażliwymi, jak np. ochrona prywat-
ności? Czy organizacja podejmuje działania, które 
potencjalnie mogą powodować konflikt z władzami 
lub inne problemy prawne? Odpowiedzi na te pytania 

są bardzo istotne przy budowaniu strategii.
 Zanim napiszesz plan, warto zastanowić się 
również nad tym kto będzie go realizował oraz czy 
wpisuje się on w jakieś szersze zasady obowiązujące 
w organizacji – np. kodeks etyki, zasady pracy czy 
współpracy. Istniejące zasady mogą znacząco wpły-
wać również na strategię dotyczącą obecności w 
mediach społecznościowych.
 Określanie zasad i strategii jest też doskonałą 
okazją, aby zmotywować osoby współpracujące do 
głębszej identyfikacji z organizacją i do pokazywania 
tego poprzez współtworzenie obecności organizacji 
w social media. Chodzi na przykład o zachęcanie osób 
do dzielenia się swoją pasją i zaangażowaniem, kiedy 
opowiadają o tematach związanych z działaniami 
organizacji. Z drugiej strony, warto określić bardzo 
dokładnie aby osoby zawsze zaznaczały, że wyrażane 
przez nich opinie są opiniami osób prywatnych, a nie 
całej organizacji.

wartości ważne w komunikacji
Podczas budowania strategii obecności w mediach 
społecznościowych, można zastanowić się też nad 
całym sposobem komunikowania się z otoczeniem. 
Warto myśleć o tej obecności w sieci jak o innym, in-
teraktywnym rozwinięciu działań organizacji. Często 
social media jest to najszybsza i najprostsza droga, 
dzięki której osoby zainteresowane mogą dowie-
dzieć się czegoś na temat organizacji, udostępniać te 
informacje innym osobom, jak również chwalić wasze 
działania, a czasem również je krytykować.
 Najlepiej jest zacząć pracę od misji organiza-
cji, określić krótką listę wartości najważniejszych 
dla tego co robicie. Może to być, przykładowo 
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współpraca, uczciwość, rzetelność czy trwałość. Dzię-
ki temu zasady te na pewno znajdą odzwierciedlenie 
w strategii pracy z mediami społecznościowymi. Na 
przykład jeśli jedną z podstawowych spraw jest dla 
was reagowanie na potrzeby, warto skoncentrować 
się na tym co mówią członkinie i członkowie społecz-
ności, za priorytet potraktować szybkie i wyczerpu-
jące odpowiadanie na pojawiające się komentarze 
i pytania.

przypisanie zadań
Kto będzie osobą odpowiedzialną za stałą czy przy-
najmniej regularną obecność organizacji w social 
media? Kto zajmie się Twitterem, a kto postami na 
Facebook’u? Będzie to jedna osoba czy kilka osób? 
Kto będzie odpowiedzialny za wyszukiwanie treści? 
Dobrze określone w ramach zespołu role i zadania po-
magają wyeliminować niejednoznaczności i zjawisko 
rozmytej odpowiedzialności.
 Część osób współpracujących może mieć dużo 
ciekawych historii do opowiedzenia, jednak mogą nie 
mieć pewności czy powinny się nimi dzielić właśnie 
na profilu organizacji. Pamiętajcie, media społecznoś-
ciowe działają najlepiej kiedy są aktualne, aktywne 
i responsywne. Dużo łatwiej jest to osiągnąć, kiedy 
każda osoba wie kto, co, kiedy i jak często ma umiesz-
czać na profilu. 

tworzenie i publikowanie treści
Wykorzystaj strategię, aby zawęzić zakres tematów, 
którymi będziesz się zajmować. W Internecie znaj-
duje się nieskończenie dużo różnych treści, również 
związanych z obszarem, którym zajmuje się orga-
nizacja. Ważne jest, aby znaleźć swoją niszę oraz 

udostępniać treści związane z misją – wtedy łatwiej 
będzie nie tylko przyciągnąć ludzi, lecz również za-
chęcić ich do powrotu na profil organizacji. Zamiesz-
czanie postów tylko po to, żeby coś się działo nie jest 
na dłuższą metę efektywnym rozwiązaniem – często 
zniechęca bowiem osoby naprawdę zainteresowane 
tematem.
 To jest również moment, w którym należy zasta-
nowić się nad tym, jakie treści na pewno nie powinny 
być udostępniane na oficjalnym profilu. Dobrze napi-
sana strategia pomoże uniknąć ewentualnych prob-
lemów zanim jeszcze się pojawią. Może to dotyczyć 
zarówno utrzymywania spójnego obrazu organizacji 
w sieci, jak i uniknięcia komplikacji prawnych. 

obserwowanie dyskusji i reagowanie na 
komentarze
Obecność w mediach społecznościowych to zawsze 
komunikacja w dwie strony. Dlatego strategia nie 
może dotyczyć jedynie tego co i w jaki sposób orga-
nizacja chce przekazać. Warto również zastanowić 
się nad tym jak będziecie sobie radzić z tym co ludzie 
mówią do was i o was. Publikowane treści mogą stać 
się przedmiotem komentarzy, zarówno pozytyw-
nych, jak i negatywnych, mogą być udostępniane na 
różnych platformach, również bez waszej wiedzy. 
Jak można w takiej sytuacji utrzymać kontrolę nad 
obrazem organizacji i opinią na jej temat? 
 Istnieją ogólne zasady, których warto się trzymać 
w tej materii. Zawsze odpowiadajcie na pojawiające 
się pytania, zapraszajcie innych do włączenia się do 
rozmowy, dziękujcie ludziom za to, że biorą w niej 
udział. Wasze odpowiedzi stanowią „ludzki” doda-
tek do publikowanych treści oraz budują poczucie 
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życzliwości. Również budując zasady odpowiadania 
warto pamiętać o podstawowych wartościach, który-
mi kierujecie się w działaniach organizacji.
 Dobrym sposobem na kształtowanie strategii od-
powiadania na posty i komentarze jest przećwiczenie 
możliwych odpowiedzi na wymyślonych przykładach. 
Jak odpowiedzieć na post zawierający nieścisłą infor-
mację, wulgarne zwroty, czy wręcz mowę nienawiści? 
Lub też informacje, które pozwalają na identyfikację 
osób, przez co zagrażającą ich prywatności? Odpo-
wiedzenie sobie odpowiednio wcześnie na pytania 
hipotetyczne, pomoże wam przygotować się na praw-
dziwe wyzwania.
 Istnieje opcja zablokowania możliwości komen-
towania na facebookowym profilu, jednak w ten 
sposób pozbawiacie się największej zalety mediów 
społecznościowych. Zamiast tego lepiej określić 
zasady obserwowania pojawiających się komentarzy 
i odpowiadania na nie. Zarówno na te pozytywne, jak 
i na negatywne. Kto będzie się zajmował odpowia-
daniem? Czy będzie się to odbywało na forum, czy 
wolicie przenosić dyskusje offline? Wszystko to warto 
wcześniej ustalić. Każdy komentarz jest możliwością 
dalszego określenia charakteru waszej organizacji, jak 
również pogłębienia więzi ze społecznością. Przemy-
ślane odpowiedzi mogą wręcz przekształcić trudną 
sytuację w pozytywną. W niektórych sytuacjach szyb-
ka reakcja może także pozwolić publicznie zweryfiko-
wać podaną przez kogoś nieprawdziwą informację.
 Kiedy pojawia się post z jakimś zażaleniem, lub też 
taki zawierający nieprawdziwą informację, dobrze jest 
skorzystać z okazji i na niego odpowiedzieć. Warto 
wcześniej określić kto się tym zajmie i co odpowie. 
Czasami jednak lepiej jest nie odpowiadać na trudne 

komentarze, aby nie podsycać konfliktu. Niektóre ko-
mentarze, które mogą być szkodliwe dla społeczności, 
np. te zawierające wulgarne i obraźliwe określenia, 
można też po prostu usunąć. 

ochrona prywatności
W czasach, kiedy dzielenie się informacjami jest tak 
proste, na kwestie dotyczące prywatności często nie 
zwraca się uwagi, czy wręcz się je ignoruje. Warto, 
żeby organizacja miała jednak ustalone zasady zwią-
zane z ochroną prywatności, szczególnie jeśli zajmuje 
się tematami wrażliwymi, jak chociażby zdrowie, czy 
praca z dziećmi. 
 Można zacząć od rozwiązań już istniejących – kiedy 
wykorzystujemy zdjęcia lub też nazwiska osób korzy-
stających z naszych usług i kiedy potrzebujemy do 
tego ich zgody? Dobrze jest zaktualizować te zasady 
jak również zmienić treść formularza zgody na wyko-
rzystywanie wizerunku czy zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, tak aby zawierały one również 
informacje o wykorzystywaniu w mediach społecz-
nościowych. Istnieje bowiem duża różnica między 
uzyskaniem czyjejś zgody na wykorzystanie wize-
runku na ulotce oraz na wykorzystanie tego samego 
zdjęcia w poście na blogu lub na Facebooku. Zdjęcia 
i materiały video, które umieszczamy w mediach spo-
łecznościowych mogą być przecież dalej udostępniane 
i nie będziecie w stanie tego kontrolować.

ochrona praw autorskich
Trzeba również zastanowić się nad tym, w jaki spo-
sób określane będzie pochodzenie publikowanych 
i udostępnianych treści, oraz w jaki sposób określicie 
prawa autorskie do treści przez was tworzonych. 
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Przede wszystkim chodzi o znalezienie balansu mię-
dzy pełną kontrolą nad stworzoną treścią, a wartością 
wynikająca z możliwości jej wolnego udostępniania. 
Niektóre organizacje zastrzegają sobie prawo do 
wszystkich wytwarzanych przez siebie treści i wyma-
gają każdorazowej zgody na ich publikację, podczas 
gdy inne działają na zasadach wolnej licencji (Crea-
tive Commons licence.) Wolna licencja pozwala na 
utrzymanie pewnego stopnia kontroli nad własnymi 
treściami, poprzez ustalenie zasad na jakich mogą 
one być wykorzystywane – np. czy treści mogą być 
modyfikowane lub wykorzystywane do celów komer-
cyjnych. 
 Które podejście jest dla was właściwe? Również ta 
decyzja zależy od specyfiki organizacji i obszaru jej 
działań. 
 Pamiętajcie, że to działa w dwie strony – koniecz-
nie trzeba sprawdzać przed udostępnieniem, czy 
możecie wykorzystać ciekawe dla was treści, któ-
re zostały stworzone przez kogoś innego. Można 
oczywiście udostępniać linki do treści, o ile tylko nie 
przypisujecie sobie ich autorstwa. Jednak nie wszyst-
ko w sieci może być dowolnie udostępniane. Stra-
tegia musi być skonstruowana w taki sposób, żeby 
zapewnić respektowanie praw autorskich innych osób 
i instytucji.

znalezienie granicy między tym co 
prywatne, a tym co służbowe 
Media społecznościowe pozwalają pokazać „ludzką 
twarz” organizacji, ułatwiają kontakt z członkiniami 
i członkami oraz z osobami zainteresowanymi, które 
mogą również tymi kanałami aktywnie promować 
wasze działania. W wielu przypadkach chcemy, żeby 

obecność w social media miała charakter możliwie 
osobisty. Jednak w sytuacji gdy granica między ży-
ciem prywatnym osób współpracujących, a ich pracą 
i celami organizacji jest zbyt rozmyta, mogą pojawić 
się problemy.
 Jakie osobiste informacje mogą być udostępniane 
na profilu organizacji? Czy pozwalamy wyłącznie na 
wpisy dotyczące misji, czy może osoby współpracu-
jące mają możliwość wyrażania swoich osobistych 
opinii oraz dzielenia się informacjami na temat 
takich wydarzeń jak ślub, czy urodziny? Określenie 
takich zasad odpowiednio wcześnie może pozwolić 
na uniknięcie wielu nieporozumień. Trzeba jednak 
upewnić się, że wszystkie osoby naprawdę rozumieją 
jak określona strategia odnosi się do ich prywatnego 
korzystania z mediów społecznościowych. Jeżeli ktoś 
umieszcza odnośniki do stron organizacji lub infor-
muje o jej wewnętrznych sprawach na swoim prywat-
nym profilu, osoby czytające takie posty, mogą mieć 
problem z odróżnieniem postów prywatnych, od tych 
związanych z organizacją.
 Tutaj poruszamy się po grząskim gruncie. Nie 
można przecież narzucić osobom współpracującym 
z organizacją co mają robić w swoim wolnym czasie. 
Możemy jednak je zachęcać do stosowania się do 
dobrych praktyk organizacji, do reprezentowania jej 
wartości i celów. Co istotne, często nawet jeśli osoby 
współpracujące nie zaznaczają w swoich profilach na 
Twiterze, czy Facebooku, że pracują w danej organi-
zacji, zazwyczaj i tak wiele osób o tym wie. Dlatego 
nasza strategia może dotyczyć również przeszkolenia 
osób współpracujących z umiejętności korzystania 
z mediów społecznościowych oraz zasugerowanie im 
zastosowania restrykcyjnych ustawień prywatności 
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na osobistych profilach. Każda organizacja musi sama 
zdecydować, czy wprowadzi jakieś regulacje związane 
z osobistymi stronami osób współpracujących.

budowanie własnej strategii
Nawet w dokładnie przemyślanej strategii nie da się 
oczywiście przewidzieć wszystkich możliwych sy-
tuacji. Jednak taki dokument może pomóc uczynić 
działania w mediach społecznościowych bardziej 
efektywnymi, jak również może pozwolić na uniknię-
cie wielu problemów. Ostatecznie na pewno okaże się, 
że efekt wart był podjętych wysiłków. 
 Jak należy się zabrać do budowania takie strate-
gii? Najlepiej zacząć od określenia zespołu, który 
będzie zajmował się social media. Zaczynając dysku-
sję na temat budowania strategii możesz posłużyć 
się omówionymi w tym artykule pytaniami, warto 
jednak dodać również swoje pytania, odpowiednie 
do charakteru i celów organizacji. Strategia powinna 
bowiem przede wszystkim pasować do tego jakie są 
potrzeby organizacji odnośnie aktywności w mediach 
społecznościowych. 
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kampania informacyjna 
w mediach społecznościowych
Dominik Pokornowski

W ciągu ostatnich 5 lat media społecznościowe stały 
się naturalną przestrzenią dla komunikacji interne-
towej organizacji. Komunikacja internetowa wymaga 
strategii. Kiedy stajesz przed zadaniem zaprojektowa-
nia i przeprowadzenia kampanii w mediach społecz-
nościowych, musisz podejść do tego strategicznie. 
Zauważ, że struktura prawie każdej kampanii w sieci 
przypomina projekt, którym można sprawnie zarzą-
dzać. Tak rozumiana kampania ma swoje etapy.

faza 1 – inicjowanie
Wszystko zaczyna się od pomysłu na wydarzenie czy 
program. Warto pamiętać, że już planowanie same-
go wydarzenia może odnosić się do sposobu, w jaki 
będzie komunikowany w Internecie. Jest tak dlatego, 
że komunikacja w sieci staje się na naszych oczach 
dominującym sposobem obiegu informacji w społe-
czeństwie.
 Nowa kampania informacyjna w Twojej organiza-
cji nie pojawi się znikąd. Etap inicjacji projektu jest 
zawsze osadzony na pewnych założeniach, odnosi się 
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do wcześniejszych doświadczeń. Z pewnością masz 
za sobą jakąś działalność, dysponujesz raportami, 
badaniami i analizami na podstawie których tworzysz 
nowe projekty. Podobnie w mediach społecznościo-
wych, nawet kiedy zakładasz nowe strony i profile, 
działasz już w wirtualnych grupach kontaktów. Przy 
inicjacji kampanii przyda się także misja i strategia 
całej organizacji. Warto sięgać do bazowych infor-
macji, które jasno określają co, jak i dla kogo masz 
komunikować. Pamiętaj, że w mediach społecznościo-
wych bardzo ważny jest Twój dotychczasowy wizeru-
nek, Twoja historia.
 Najważniejsze, by mieć możliwie pełną informację 
o przedmiocie kampanii informacyjnej. Jeśli masz coś 
zaplanować musisz samemu dokładnie poznać ideę 
i sens całej akcji, wiedzieć dokładnie kiedy wszystko 
będzie się rozgrywać.
 Możliwe scenariusze dla kampanii w mediach spo-
łecznościowych:
Branding Działania mające na celu proces budowania 

pozytywnego wizerunku dla projektu; zachęcanie 
użytkowników do interakcji.

Buzz (marketing szeptany) Tworzenie szumu dooko-
ła naszego projektu, szukanie nowych kontaktów 
i interakcji.

Informacja, edukacja Kampania, która kładzie nacisk 
na przekazanie pełnej informacji o projekcie lub 
ma charakter edukacyjny.

Pomyśl o ludziach, którzy będą z Tobą współpraco-
wać. Ustal w jaki sposób będziecie się komunikować. 
Pewnie dość szybko dowiesz się na co możesz liczyć, 
czyli jaki masz budżet i kiedy musisz skończyć dzia-
łania.

faza 2 – planowanie kampanii
Kiedy dostaniesz zielone światło, możesz rozpoczy-
nać etap drugi. Właściwie rozegrana faza planowania 
jest gwarancją sukcesu.

Najważniejsze są cele
Koniecznie sprecyzuj cele, jakie przed Tobą stoją. Po-
staraj określić je jak najdokładniej. Oczywiście, może 
się okazać, że masz kilka celów, a niektóre z nich są 
podrzędne wobec pozostałych. Tak czy inaczej, każdy 
z nich przeanalizuj metodą SMART:
Simple – Twój cel musi być prosty i oczywisty. Musi 

jasno wynikać z projektu i być zrozumiały dla 
zespołu.

Measurable – cel powinien być wymierny. Często cele 
w kampaniach w mediach społecznościowych mają 
charakter miękki, dotyczą wizerunku. Pomimo 
tego postaraj się ustalić skalę pomiaru; określ, 
kiedy osiągniesz cel. Pamiętaj: im bardziej precy-
zyjnie, tym lepiej.

Achievable – Twój cel nie może być z kosmosu! Co 
z tego, że świetnie wygląda na papierze, skoro dla 
wszystkich jest oczywiste, że nie zostanie osiąg-
nięty. Zaplanuj to, co realnie możesz osiągnąć.

Relevant – Cel musi być istotny dla całego projektu. 
Musi wiązać się z jego ideą.

Timely defined – Twój cel musi być określony w cza-
sie. Nawet jeśli rozpoczynasz regularny program 
aktywności w mediach społecznościowych i nie 
zakładasz końca, określ kiedy chcesz sprawdzać 
osiągnięcie celów.

Planowanie to zarządzanie zasobami, dlatego musisz 
je dokładnie określić. Jeśli dysponujesz budżetem, 
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koniecznie uwzględnij tzw. cashflow. Musisz wiedzieć 
w jakim momencie, będziesz dysponować swoimi 
środkami. 
 Media społecznościowe to ludzie. Kampanię infor-
macyjną również zrealizujesz w zespole. Nawet jeśli 
będziesz samotnym „Social Media Ninja” i tak nawią-
żesz współpracę z ludźmi zaangażowanymi w projekt 
(koordynator, osoba merytoryczna, grafik, dzienni-
karz). Jednak dobry zespół to nie wszystko. 
 Najważniejsza jest komunikacja. W mediach spo-
łecznościowych możliwości jest wiele, zwłaszcza jeśli 
Twoje działania są rozproszone na wielu platformach. 
Dlatego, koniecznie sprecyzuj gdzie i w jaki sposób 
będziesz komunikować o kampanii. Media społecz-
nościowe „dzieją się” cały czas, tu nie ma przerwy. 
Dlatego ustal jaka będzie dostępność poszczególnych 
osób i oczywiście kto za co będzie odpowiadać.

Zasoby to materiały merytoryczne (tzw. content), 
one są podstawą Twojego działania. Musisz wiedzieć 
co i kiedy komunikować, o czym informować. Waż-
ne, żeby mieć zebrane w jednym miejscu możliwie 
wszystkie informacje. Dzięki temu szybko opracujesz 
listę materiałów niezbędnych w kampanii interneto-
wej (fotorelacje, infografiki, wideo, odnośniki inter-
netowe, aplikacje, itd.)
 Twoim kolejnym krokiem powinno być stwo-
rzenie matrycy odbiorców kampanii. Dzięki temu 
dobór platform społecznościowych będzie prosty. 
Informacje o tym, z jakich mediów korzystają 
interesujące Cię grupy użytkowników znajdziesz 
w statystykach i branżowych raportach. Pamiętaj, 
że ważna jest nie tylko ilość, ale przede wszystkim 
stopień zaangażowania użytkowników. 

 Na tym etapie przeprowadź analizę SWOT projek-
tu, który masz komunikować. Dzięki temu dowiesz 
się jakie masz atuty, a jakie słabości. Zobaczysz swoją 
organizację w szerszym ujęciu, na tle konkurencji. Być 
może zobaczysz w istniejących społecznościach jakieś 
zagrożenia. Z kolei perspektywy projektu wskażą Ci 
szanse, które będzie można wykorzystać.
 Ostatnim elementem fazy planowania jest stwo-
rzenie harmonogramu dla Twojej kampanii, będzie 
to swoisty Social-Media-plan. Musisz w nim zawrzeć 
kamienie milowe kampanii oraz przedziały czasowe 
na realizację poszczególnych zadań. Zapisz w planie 
wybrane przez Ciebie platformy społecznościowe 
wraz z ich wewnętrznymi obszarami (np. różne 
fanpage’e i profile). W ten sposób stworzysz swój eko-
system społecznościowy, w którym przeprowadzisz 
kampanię informacyjną.
 Jeśli działasz w zespole, plan powinien zawierać 
informacje kto, za co odpowiada. Zestawienie w listę 
poszczególnych akcji powinno zostać dobrze zbu-
dżetowane. W ten sposób będziesz mieć wszystko 
w jednym miejscu. Media społecznościowe wymagają 
systematyczności, dlatego przygotuj sobie plan dys-
trybucji treści, żeby wiedzieć kiedy i jakie treści mają 
być publikowane. 
 Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. To prawie 
pewne, że spotkasz się z sytuacją kryzysową. Dlatego 
na etapie planowania przygotuj odpowiednie taktyki. 
Oczywiście przemyśl, co może być dla Ciebie źródłem 
kryzysu i jakie ewentualnie możesz odnieść skutki. 
W mediach społecznościowych czasem wystarczy 
jeden wpis, by wywołać burzę.
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faza 3 – realizacja
Przekonasz się, że szczegółowo zaplanowana kampa-
nia zadziała bardzo dobrze. Na etapie realizacji ważne 
jest jaką obierzesz taktykę dla swoich działań. Pa-
miętaj, że w zależności od rodzaju kampanii i celów, 
jakie chcesz osiągać, możesz skupiać się na różnych 
taktykach:
Exposure – budowanie jak największego zasięgu, 

zdobywanie fanów.
Engagment – działania zmierzające ku wzbudzaniu 

dużego zaangażowania użytkowników.
Impact – wywierania wpływu na społeczność.
Action – powodowanie konkretnych akcji.

Realizacja kampanii oznacza działanie zgodnie 
z harmonogramem. W czasie realizacji kampanii naj-
większą ilość czasu poświęcisz na przygotowanie ma-
teriałów merytorycznych; redakcję tekstów, postów, 
opracowanie grafik, fotorelacji i wideo. Niesłychanie 
ważna jest komunikacja ze społecznością. Kiedy po-
jawią się interakcje, pytania czy dyskusje najważniej-
szym jest trzymać się tego, co jest osią całej kampanii. 
W każdym momencie realizacji możesz modyfikować 
Social-Media-plan. Sytuacja jest przecież dynamiczna.
 Kolejny etap kampanii to jej monitorowanie. 
Korzystaj z narzędzi analizujących Social Media. 
Większość platform udostępnia wiele statystyk (np. 
Facebook Insights). Warto, abyś sięgał do zewnętrz-
nych, dedykowanych narzędzi analitycznych (np. 
Sotrender, Brand24, Newspoint).

faza 4 – zamknięcie
Jeśli kampania informacyjna jest projektem, to musi 
mieć również swój koniec. Zwróć uwagę, że ostatni 

etap jest bardzo ważny. Przygotuj raport, w którym 
zestawisz wszelkie informacje z przebiegu kampanii. 
Odpowiedz na pytania: W jakim stopniu zrealizowa-
no cele? Czy opracowany harmonogram spełnił swoje 
zadanie? Czy budżet był wystarczający i jak został 
wydany? Wreszcie zanotuj jakie pojawiły się trud-
ności i jakie sytuacje kryzysowe. Wszystkie te dane 
zebrane w jednym miejscu stanowić będą świetny 
materiał, który wykorzystasz przy tworzeniu kolejnej 
kampanii. A jeśli Twoja kampania jest ciągła? Przy-
gotuj raporty okresowe, w których sprawdzisz jak 
wygląda realizacji Twoich celów.

zamiast zakończenia
Realizując kampanie informacyjne możesz korzystać 
z jednego z wielu narzędzi wspierających zarządzanie 
projektem. Korzystaj z aplikacji typu Tweetdeck lub 
Hootsuite, a jeśli działasz w większym zespole koor-
dynuj prace w wybranym środowisku do zarządzania 
np. Trello, Freedcamp.
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jak zmierzyć skuteczność 
kampanii w social media?
Dominik Pokornowski

Zbierasz punkty za tankowanie na stacjach paliw? 
Jeśli tak, to powiedz: ile razy odebrałeś należną Ci 
nagrodę? Może raz czy dwa, jeśli akurat zależało Ci na 
konkretnym przedmiocie. A wiesz, że większość ludzi 
wcale tego nie robi? 
 Zbieranie punktów na stacji benzynowej nie jest 
angażującą grą, dlatego ludzie nie doprowadzają 
rozgrywki do końca. Poświęcanie swojej energii by 
korzystać z wybranej sieci dystrybutorów (dla punk-
tów), a następnie nie skorzystanie z należnych z tego 
tytułu benefitów nie jest specjalnie mądre, prawda?

zbierać czy mierzyć?
Dla nas dzisiaj ważny jest jednak inny wymiar tej 
sprawy. Zadziwiająco wiele osób w podobny sposób 
podchodzi do mierzenia skuteczności działań w me-
diach społecznościowych. Powodem jest zazwyczaj 
niewiedza. Social media są młodym kanałem marke-
tingowym, stąd wiele osób nie do końca zdaje sobie 
sprawę jak ugryźć temat. Wobec tego bywa, że nie 
mierzy niczego lub ogranicza się do liczby fanów. 
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Jeśli ta rośnie – wszystko jest w porządku.
 Wyjaśnijmy sobie od razu – liczba fanów to nie 
wszystko. Można mieć sto tysięcy fanów – nawiasem 
mówiąc, bardzo tanio dostępnych na Allegro – ale 
żaden z nich nie zainteresuje się naszą ofertą czy 
przekazem. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy anga-
żujący, a o angażowanie – bycie interesującym dla 
odbiorcy – tu chodzi.
 Jeśli nie zaangażujesz swoich fanów na tyle, by 
lubili, komentowali i udostępniali Twoje treści, to 
stopniowo kolejne statusy przestaną do nich docie-
rać – tak przecież działa Edge Rank, algorytm usuwa-
jący z naszych tablic treści, które nas nie angażują. 
Właśnie dlatego liczba fanów – choć bardzo istotna – 
w ostatecznym rozrachunku nie okupuje pierwszego 
miejsca.

co mierzyć w mediach 
społecznościowych?
Skoro już wiesz, że należy zwracać uwagę na liczbę 
zaangażowanych użytkowników (którą na Face-
booku określa statystyka nazwana „Ludzie, którzy 
o tym mówią”), czas przejść do bardziej precyzyjnych 
wskaźników. To, co możesz poczytać za sukces swojej 
kampanii w mediach społecznościowych jest zależne 
od celów, które jej wyznaczysz. 
 Jakie cele ma Twoja kampania? Czy w ogóle zostały 
one określone? Jeśli nie, koniecznie napraw swój 
błąd! Zazwyczaj wybiera się (lub stara połączyć) na 
przykład budowanie wizerunku czy obsługę klienta/
odwiedzającego. Inny cel = inne mierniki. Przynaj-
mniej w części.

przykładanie miary

Przypuśćmy na przykład, że Twoim celem jest obsłu-
ga klienta przez social media. W ten sposób chcesz 
odciążyć stosowny dział, a także zwiększyć satysfak-
cję klientów, którzy nie będą musieli denerwować 
się, czekając na wolnego konsultanta. Skuteczność 
prowadzonych działań możesz wówczas mierzyć dwo-
jako. Po pierwsze, sprawdzasz średnią liczbę połączeń 
z Twoją infolinią w miesiącu. Czy od wprowadzenia 
profilu na Facebooku lub innym portalu jako oficjal-
nego kanału obsługi klienta zmniejszyła się? Jeśli 
tak, to Twoje działania odnoszą zamierzony skutek.
 Jak widzisz, wskaźników szukać należy nie tylko 
w samych mediach społecznościowych, ale również 
w elementach codzienności, którą mają usprawnić. 
A na co patrzeć w samym Facebooku, dla przykładu?
 Tutaj z kolei im większa liczba zadawanych przez 
społeczność pytań, które dotychczas padały w roz-
mowach telefonicznych, tym lepiej. Nawet ważniejsza 
jest szybkość Twojej reakcji. Według badań, więk-
szość użytkowników oczekuje, że marka odpowie 
na ich pytanie (lub przynajmniej zasygnalizuje, że 
wiadomość dotarła i wkrótce wyjaśni sprawę) w ciągu 
pół godziny. Pozostaje sprawdzić, jak Ty lub osoby 
kierując Twoim profilem radzą sobie w tym zakresie. 
Jeśli wypada średnio, to masz pole do wprowadzania 
usprawnień!

nie tylko liczby
Jeśli na swoim profilu masz dobry kontakt ze spo-
łecznością, a mimo posługiwania się miernikami 
rodzą się w Tobie wątpliwości dotyczące jakości 
prowadzonej komunikacji czy działań, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, by o odpowiedź poprosić… samych 
fanów. Poświęć jeden status na zadanie prostego 
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pytania. Czy są zadowoleni z treści, które się poja-
wiają? Zobaczysz, że na pewno pod tak skonstruowa-
nym wpisem pojawi się wiele odpowiedzi, które bądź 
podniosą cię na duchu i upewnią o słuszności objętej 
drogi, bądź dadzą materiał do przemyśleń.
 Sama lista mierników to dopiero początek. Dobrze 
prowadzona kampania w mediach społecznościowych 
nie kończy się przecież na Facebooku, o którym tutaj 
mówiłem. Istnieją inne popularne portale, gdzie 
prawdopodobnie jest obecna Twoja grupa docelowa 
i możliwe, że prowadzisz tam działania. Część mier-
ników jest podobna. Praktycznie wszędzie da się coś 
skomentować, polubić, podać dalej. Jednakże równie 
wiele będzie elementów rozbieżnych. Różne portale 
służą użytkownikom do odmiennych celów i co inne-
go można w nich uznać za sukces. 

Poszukiwanie mierników jest przede wszystkim 
stylem myślenia, umiejętnością spojrzenia na sytua-
cję pod konkretnym kątem. Kiedy wiesz jak szukać, 
znajdziesz je sam. Powodzenia!
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tworzenie prostych 
i niedrogich stron 
internetowych 
Chris Peters 

Z tego artykułu dowiesz się jak zbudować prostą 
i atrakcyjną stronę internetową, bez konieczności 
wydawania na nią fortuny. 

Dobrze zaprojektowana, przyjazna użytkownikowi 
strona internetowa organizacji pomoże w angażowa-
niu nowych osób, w pozyskiwaniu środków na działa-
nia, czy nawet w komunikacji z władzami. Stworzenie 
takiej strony może być jednak wyzwaniem, szcze-
gólnie kiedy do dyspozycji masz jedynie niewielkie 
środki. Jeśli dodatkowo zamierzasz zrobić to włas-
nymi siłami i masz nieduże, lub nie masz żadnego 
doświadczenia z tworzeniem stron internetowych, 
problem może stanowić już znalezienie odpowiednich 
narzędzi do skonstruowania strony. 
 Jeśli jednak proces tworzenia strony będzie od-
powiednio przemyślany i zaplanowany, zbudowanie 
atrakcyjnej strony nie powinno stanowić problemu 
– również bez umiejętności programowania i bez 
pozyskiwania dodatkowych środków.
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 Oto kilka kroków, od których warto zacząć proces 
planowania i tworzenia strony internetowej. 

zarejestruj nazwę swojej domeny
Zacznij od wykupienia domeny z nazwą swojej 
organizacji – nawet jeśli nie zamierzasz w najbliż-
szym czasie tworzyć strony internetowej. Jeśli tego 
nie zrobisz, może ją wykupić ktoś inny i umieścić 
pod tym adresem stronę, która nie będzie miała nic 
wspólnego z działaniami twojej organizacji. Nazwa 
domeny to unikalny ciąg liter i cyfr, który identyfi-
kuje stronę w Internecie. Na przykład nazwy domen 
Fundacji TechSoup, to www.techsoup.org oraz www.
fundacjatechsoup.pl. Organizacje pozarządowe 
w Polsce zazwyczaj wybierają nazwy domen, zakoń-
czone na .org lub org.pl, lub po prostu „.pl”, czasami 
również na.com/com.pl i .net/net.pl. (Podobnie jest 
w przypadku szkół i uczelni, które zazwyczaj wybie-
rają domeny kończące się na .edu lub edu.pl, czy firm 
komercyjnych ze stronami kończącymi się na .com 
lub com.pl, i instytucjami rządowymi na .gov.pl.)
 Aby zaoszczędzić pieniądze i zminimalizować 
kłopoty, rozważ zarejestrowanie i wykupienie nazwy 
domeny lub domen od razu na pięć lat. Koniecznie 
udokumentuj proces rejestracji tak aby mieć łatwy 
dostęp do dokumentów, kiedy nadejdzie czas jej 
odnowienia. Niezależnie od tego, z usług jakiego ser-
wisu skorzystasz rejestrując domenę, nie powinna cię 
ona kosztować więcej niż 200 zł rocznie.

określ swoje potrzeby
Nawet jeśli strona ma powstać możliwie szybko, 
warto poświęcić nieco czasu przed podjęciem działań 
na zebranie związanych z nią potrzeb. Zdecydowanie 

łatwiej jest działać kiedy dokładnie wiadomo jakie 
funkcje ma pełnić strona. Dotyczy to zarówno prac 
technicznych związanych z budowaniem strony, jak 
i określania budżetu na bieżące potrzeby. 
 Zbieranie potrzeb nie musi trwać długo. Czasem 
wystarczy po prostu usiąść i odpowiedzieć na kilka 
kluczowych pytań:
Do czego jest ci potrzebna strona internetowa? Czy 

chodzi o miejsce, gdzie ludzie będą mogli znaleźć 
dane kontaktowe oraz informacje na temat misji 
organizacji, czy potrzebna jest strona na której 
odwiedzający będą mogli przeczytać aktualności, 
zarejestrować się na wydarzenia, zadać pytanie, 
wchodzić w interakcje z innymi, czy nawet doko-
nać zakupu?

Jakie masz środki, żeby zbudować stronę? Bardzo 
proste strony internetowe można zbudować 
i utrzymywać przy bardzo niskich nakładach. 
Natomiast bardziej skomplikowane strony mogą 
wymagać konkretnych umiejętności związanych 
z programowaniem, architekturą informacji, 
projektowaniem stron internetowych oraz reda-
gowaniem. Czy masz do dyspozycji osoby współ-
pracujące, które pomogą zaplanować i zbudować 
stronę? Czy może skorzystasz z usług firmy 
zewnętrznej lub wolontariuszek i wolontariuszy? 
Jakie masz na to środki finansowe?

Jak będziesz utrzymywać swoją stronę? Nawet pro-
ste, prawie statyczne strony wymagają pewnego 
zaangażowania w utrzymywanie i nadzór nad 
nimi. Kto z osób zatrudnionych może w dłuższej 
perspektywie zająć się obsługą strony?

W jaki sposób twoja nowa strona będzie nawiązy-
wać do dotychczasowej identyfikacji wizualnej 
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organizacji? Upewnij się, że strona będzie spójna 
z pozostałymi materiałami promocyjnymi. Jeżeli 
organizacja nie ma logo czy księgi znaków doty-
czącej identyfikacji wizualnej, może właśnie to 
jest dobry moment, żeby się tym zająć? Pozwoli to 
uniknąć późniejszych nieporozumień i kosztow-
nych zmian na stronie.

Czy możesz w jakiś sposób przewidzieć przyszłe 
potrzeby? Nawet jeśli nie masz planów, żeby 
w najbliższym czasie zakładać bloga, możesz za-
planować założenie go, na wypadek gdyby miał się 
przydać w perspektywie roku, czy dwóch. Podob-
nie sprawa się ma z innymi rozwiązaniami, które 
można wbudować w strukturę strony. 

wybierz narzędzie do budowania strony
Jeśli potrzeby organizacji nie są bardzo skomplikowa-
ne, można wykorzystać wiele prostych, bezpłatnych 
lub niedrogich sposobów stworzenia atrakcyjnej 
i dynamicznej strony internetowej. Pamiętaj jednak, 
że nawet najprostsza strona wymaga utrzymywania. 
To, że rozwiązanie nie jest drogie w zastosowaniu, nie 
oznacza jeszcze, że nie będzie wymagało poświęcenia 
czasu i pieniędzy na jego utrzymywanie. 

blogi
Chcąc w prosty sposób stworzyć swoją stronę inter-
netową, możesz po prostu założyć bloga.
 Blog wciąż jeszcze kojarzy się przede wszystkim 
z publikowaniem osobistych przemyśleń i treści. 
Jednak coraz więcej organizacji korzysta z bezpłat-
nych platform blogowych, takich jak Blogspot.com, 
Blogger.com, Blox.pl, czy Wordpress.com. Często jest 
to ich podstawowe narzędzie obecności w sieci. 

 Większość platform blogowych pozwala na istnie-
nie więcej niż jednego autora publikowanych treści, 
co oznacza, że kilka osób z organizacji może współ-
tworzyć jednego bloga. Co ważne, aby założyć i pro-
wadzić bloga nie trzeba w ogóle znać języka HTML. 
Ponadto nie ma potrzeby utrzymywania strony bloga 
na swoim własnym serwerze. To wiele upraszcza.
 Serwisy blogowe zazwyczaj oferują duży wybór 
darmowych szablonów graficznych strony do wy-
korzystania. Gotowe szablony można w pewnym 
stopniu dopasować do swoich potrzeb. Często istnieje 
również możliwość publikowania na blogu kalenda-
rzy, zdjęć, materiałów wideo i innych treści. Najczęś-
ciej możemy skorzystać z darmowej subdomeny, czyli 
adresu bloga, który poza nazwą naszej strony będzie 
zawierał nazwę platformy blogowej. Na ogół można 
opcjonalnie wykupić płatny adres domeny, bez nazwy 
platformy blogowej, tak aby adres strony bloga był 
unikalny i łatwiejszy do znalezienia. 
 Na większości platform blogowych można doko-
nać również bardziej zaawansowanych dostosowań 
w proponowanych szablonach serwisów blogowych, 
co jednak wymaga przynajmniej podstawowej znajo-
mości języka CSS lub HTML.

współpraca z firmą zewnętrzną
Jeśli jednak twoja organizacja potrzebuje obszer-
niejszej lub bardzo wyspecjalizowanej strony in-
ternetowej, trudno będzie znaleźć szybkie i łatwe 
rozwiązanie. O ile nie zatrudniasz osób specjali-
zujących się w programowaniu, do zbudowania 
i utrzymywania strony będzie trzeba wynająć kogoś 
z zewnątrz. Nawet system zarządzania treścią (CMS – 
Content Management System), narzędzie stworzone 
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aby pomagać w zarządzaniu i automatyzowaniu 
rozbudowanych stron, wymaga znaczącego zaangażo-
wania czasu i/lub pieniędzy. 
 Jeśli współpracujesz z jakąś firmą przy okazji 
działań w Internecie – np. przy zbieraniu dotacji, czy 
tworzeniu baz danych, ta sama firma może zaprojek-
tować i zbudować stronę internetową dla organizacji. 
Jeśli nie, z łatwością znajdziesz wiele firm świadczą-
cych takie usługi. Zazwyczaj możesz wybrać jeden 
spośród wielu gotowych szablonów, bądź też możesz 
przesłać oryginalny szablon stworzony na własną 
rękę przy wykorzystaniu Dreamweavera, czy innego 
narzędzia tworzenia stron internetowych. Jeśli masz 
własny szablon, twój projekt zostanie odpowiednio 
dostosowany, tak aby działał z proponowanym przez 
firmę oprogramowaniem. 
 Pamiętaj jednak o tym, że firmy często pobierają 
dodatkową opłatę za każde dostosowanie. Im bardziej 
strona ma być spersonalizowana, tym większa może 
być opłata za usługę. 

zintegruj nową stronę z istniejącymi 
narzędziami
Niezależnie od tego jaką wybierzesz metodę stworze-
nia strony internetowej, pamiętaj o tym, że wszystkie 
wykorzystywane przez ciebie dotąd narzędzia muszą 
być zintegrowane z tą stroną. Jeśli korzystasz ze 
wspomnianych baz danych, czy narzędzia zbierania 
datków w Internecie, porozmawiaj z firmą wykonują-
cą te usługi, zanim decydujesz się na wybór narzędzia 
budowania strony internetowej. 
 Jeśli natomiast zbudujesz stronę internetową czy 
założysz bloga niezależnie, firma która zajmuje się 
twoją bazą danych może również zintegrować swoją 

usługę z główną stroną internetową. Można to zrobić 
co najmniej na dwa sposoby: 
Przyciski. Jeśli potrzebny jest jedynie przycisk z na-

pisem „Wspomóż nas”, które będzie łączył stronę 
organizacji z mechanizmem pozwalającym na 
przekazanie datków, można po prostu skopiować 
kod dostępu do strony z mechanizmem zbierania 
datków i umieścić go na stronie głównej. W takim 
wypadku jednak osoby przekazujące datki natych-
miast zobaczą, że opuściły stronę organizacji. Nie 
zaburzy to poczucia bezpieczeństwa osoby do-
świadczonej w korzystaniu z Internetu (o ile oczy-
wiście strona będzie właściwie oznaczona). Jednak 
mniej doświadczone osoby mogą być zaskoczone 
i wręcz zrezygnować z przekazania pieniędzy, oba-
wiając się korzystania z nieznanej im strony.

Dostosowane strony. Aby uniknąć takich problemów, 
można po prostu upodobnić wygląd nowej strony 
internetowej i strony z daną usługą (np. zbiera-
niem datków). W takim wypadku zmieni się linia 
adresu na stronie przez którą zbierane są datki, 
lecz kolory, grafika i opcje nawigacji nie zmienią 
się w sposób znaczący. Większość osób najprawdo-
podobniej w ogóle nie zauważy, że opuściły twoją 
stronę. To rozwiązanie jednak na pewno będzie 
wymagało więcej czasu i wysiłku oraz na pewno 
będzie droższe.

pozyskaj wolontariuszki 
i wolontariuszy
Kiedy już została podjęta decyzja na temat tego w jaki 
sposób zostanie zbudowana strona internetowa, wia-
domo również jakie będą twoje potrzeby jeśli chodzi 
o wsparcie przy jej wdrażaniu. Jeśli zdecydujesz się 
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na korzystanie z platformy blogowej lub zbudowanie 
prostej strony, być może będziesz w stanie samodziel-
nie zajmować się jej prowadzeniem. Jednak bardziej 
skomplikowane rozwiązania mogą wymagać pewnej 
pomocy z zewnątrz. W takiej sytuacji warto skorzy-
stać z pomocy wolontariuszek i wolontariuszy, osób 
które po odpowiednim przeszkoleniu mogą wspierać 
organizację w prowadzeniu strony, czy bloga. Osób 
takich można szukać w różny sposób, między innymi 
przez stronę www.ngo.pl, czy w regionalnych oddzia-
łach Centrum Wolontariatu (www.wolontariat.org.pl).

dodatkowe uwagi 
Istnieje oczywiście wiele innych pytań, przed którymi 
możesz stanąć podczas planowania budowy strony 
internetowej, jak na przykład:
Czy zatrudnić osobę profesjonalnie zajmującą się 

grafiką przy budowaniu stron internetowych? Weź 
pod uwagę, że koszty zaprojektowania obszernej 
strony są często bardzo wysokie. Poza tym, zanim 
rozpoczniesz pracę z jakąkolwiek osobą zajmują-
cą się grafiką czy programowaniem, koniecznie 
sprawdź jej referencje. Zawsze możesz również, 
zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie współpracy, 
poprosić kogoś, np. wolontariusza-grafika, czy 
wolontariuszkę-programistkę, o bezstronną ocenę 
dotychczasowych prac takiej osoby. (Strona z port-
folio czasem wygląda dobrze dla niewprawionego 
oka, lecz może zawierać słaby kod, lub błędy w for-
matowaniu.)

Co to jest CMS? System zarządzania treścią (Con-
tent Management System – CMS) jest rodza-
jem oprogramowania, który pomaga w procesie 
tworzenia, modyfikowania i organizacji informacji 

oraz podstron w ramach strony internetowej. CMS 
oferuje również narzędzia zarządzania projektem 
strony, sposobem nawigacji i dostępnością dla 
użytkowników. CMS-y mają za zadanie łączyć ela-
styczność i szerokie możliwości dostosowywania 
strony z prostotą używania. 

Czy wykupić hosting na zewnętrznym serwerze? 
Firma zajmująca się hostingiem może wynająć ci 
miejsce na własnym serwerze. Opłaty z tego tytułu 
naliczane są w skali miesiąca lub roku. Firmy 
hostingowe zazwyczaj oferują użytkownikom 
szeroką kontrolę nad oprogramowaniem obsługi-
wanym w ramach wynajętej przestrzeni serwera. 
Przestrzeń wynajęta na serwerze daje ci możliwość 
instalowania i konfigurowania twojej strony inter-
netowej, lecz łączy się z większą liczbą decyzji do 
podjęcia oraz z koniecznością uczenia się kolejnych 
narzędzi. Jeśli natomiast zbudujesz swoją stronę 
w oparciu o jedno z narzędzi wymienionych w tym 
artykule (jak Blogger czy WordPress), nie będzie 
konieczności wykupywania miejsca na serwerze, 
lecz równocześnie zmniejszą się twoje możliwości 
dotyczące wprowadzania zmian na stronie. 

podsumowanie
W przypadku mniejszych organizacji, które mają pro-
stą strategię istnienia w Internecie, tworzenie nowej 
strony internetowej (lub uaktualnienie już istnieją-
cej) wcale nie musi być przytłaczające, czasochłonne 
i kosztowne. Internet jest bardzo elastycznym me-
dium. Dzięki stabilnej obecności w Internecie, twoja 
organizacja, w miarę tego jak będzie się zmieniać 
i rozwijać, może wykorzystywać coraz nowsze i bar-
dziej zaawansowane rozwiązania. 
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wskazówki jak zaprojektować 
(lub przerobić) stronę 
internetową organizacji
Chris Peters 

Jakie są konieczne kroki i umiejętności przy 
planowaniu przebudowy strony internetowej?

Czy twojej organizacji potrzebna jest strona interne-
towa? A może masz stronę internetową, która bardzo 
potrzebuje porządnej przebudowy? Zależnie od 
wielkości i potrzeb organizacji, można zaprojektować 
stronę własnymi siłami lub też poszukać profesjonal-
nej pomocy. Ten artykuł pomoże ci zrozumieć kluczo-
we kroki związane z procesem projektowania strony 
oraz to, jakiego rodzaju zasoby będą potrzebne na 
poszczególnych etapach. 
 Skupimy się na podejmowaniu ważnych przy pro-
jektowaniu i przebudowie decyzji związanych z za-
rządzaniem i planowaniem. Omówimy główne etapy 
procesu projektowania, terminy branżowe, z którymi 
możesz sie spotkać oraz narzędzia i umiejętności, 
które mogą być potrzebne przy tej okazji. 
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etapy w procesie projektowania strony 
internetowej
Jeśli niżej opisane kroki wydają ci się nieco przytłacza-
jące, pamiętaj o tym, każdy projekt jest inny. W tekście 
znajdziesz wskazówki, ale dostosuj je do swojego pro-
jektu. Jeśli twoja strona internetowa jest mała, możesz 
ominąć niektóre z poniżej omówionych kroków lub 
spędzić nad nimi tylko krótką chwilę. Jednakże duże za-
mierzenia projektowe mogą stać się przygniatająco zło-
żone i chaotyczne, jeśli ich dokładnie nie zaplanujesz.

1. Wstępne rozmowy
Zacznij od porozmawiania ze swoimi współpracow-
nikami i współpracowniczkami, z osobami z zarządu, 
klientami oraz innymi zainteresowanymi osobami na 
temat tego Jest naprawdę ważne, żeby na wczesnym 
etapie planowania odpowiedzieć na poniższe pytania:
Do kogo chcecie trafić poprzez swoją stronę i do ja-

kich zachowań chcecie zachęcić? Mając odpowiedź 
na te dwa pytania, warto się zastanowić czy strona 
internetowa jest najlepszą drogą do osiągnięcia 
waszych celów. W tym momencie warto również 
przyjrzeć się swojemu budżetowi i możliwościom 
kadrowym. 

Czy jesteście w stanie utrzymać i aktualizować stronę, 
którą chcecie stworzyć, mając do dyspozycji obec-
ny zestaw pracowników i wolontariuszy? Jeśli nie, 
możecie zmienić rozmiary swoich planów, biorąc 
pod uwagę swoje obecne możliwości. Prosta, lecz 
dobrze utrzymana strona jest znacznie lepsza niż 
bardziej wyszukana, a równocześnie niedziałająca 
i nieaktualna.

Czy dacie sobie sami radę z realizacją projektu, czy 
zatrudnicie firmę zajmującą się projektowaniem 

stron internetowych? Jeśli skłaniacie się do tego 
ostatniego, warto na etapie tych początkowych 
rozmów zdobyć nazwy wiarygodnych i sprawdzo-
nych firm zajmujących się projektowaniem. 

Ile macie pieniędzy na ten projekt? Czy możecie zdo-
być dofinansowanie na zaprojektowanie (czy też 
przeprojektowanie)? Zanim ruszycie dalej, warto 
aby osoba odpowiedzialna za budżet w organizacji 
wypowiedziała się temat finansowania projektu.

Czy użyjecie systemu zarządzania treścią (CMS – Con-
tent Management System), czy zdecydujecie się 
raczej na statyczną stronę opartą na języku HTML? 

Czy strona będzie utrzymywana na serwerze organi-
zacji, czy skorzystacie z usług firmy hostingowej? 
Możliwości, jeśli chodzi o hosting, rozciągają się 
między opcją podstawowych funkcji hostingu, któ-
ry kosztuje dosłownie kilka złotych miesięcznie, 
do dedykowanych, zarządzanych, serwerów, któ-
rych koszt może iść w tysiące złotych miesięcznie.

Jak wasi docelowi odbiorcy trafią na nową stronę 
internetową? Jej piękny i funkcjonalny wygląd nie 
pomoże osobom zainteresowanym, jeżeli będzie 
ona trudna do znalezienia. Problem z widocznoś-
cią strony można rozwiązać korzystając z technik 
optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych 
(SEO – Search Engine Optimalization), jak rów-
nież z innych form marketingu online i offline. 
Ważne jest żeby kwestie marketingowe i związane 
z SEO poruszyć na początkowym etapie projek-
towania. Mogą one wpłynąć na oprogramowanie 
z którym się pracuje, jak również na sposób budo-
wania treści na witrynie internetowej. Jeśli brzmi 
to przytłaczająco, zawsze można wynająć specjali-
stę od SEO. 
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Zbierz wszystkie analityczne i statystyczne informa-
cje na temat funkcjonowania dotychczasowej strony. 
Te dane pomogą w zmierzeniu sukcesu (lub jego bra-
ku), jaki przyniesie nowa strona internetowa. Innymi 
słowy, jak ma się ruch na nowej stronie, do tego jaki 
był ruch na starej stronie. 
 Wynikiem tych początkowych spotkań jest plan 
projektu i/lub zapytanie ofertowe. Plan projektu 
zazwyczaj zawiera ogólny opis projektu, harmono-
gram, budżet, opis zakładanych rezultatów i wyni-
ków oraz określenie ról i zadań. Zapytanie ofertowe 
zawiera podobne informacje, lecz jest skierowane do 
zewnętrznych firm, do których roześlecie zapytanie, 
w tym przypadku omijamy więc fragment dotyczący 
ról i zadań, warto natomiast dodać informację na 
temat organizacji i jej celów.

2. Zbierz swój zespół lub zatrudnij zewnętrzną firmę 
projektującą strony
Na tym etapie wyślij zapytanie ofertowe do kilku wy-
branych firm zajmujących się projektowaniem stron 
internetowych. Poproś o próbki ich poprzednich 
prac, o referencje, najlepiej spotkaj się z najlepszymi 
kandydatami osobiście. Kiedy już wybierzecie firmę, 
najlepiej popracować wspólnie nad zasadami współ-
pracy (Specyfikacją Współpracy). Jest to formalne, 
podpisane przez obie strony zobowiązanie, w którym 
określone są oczekiwania obu stron i zakładane rezul-
taty, jak również informacja na temat ustalonych cen 
za usługi i form płatności. 

 Pracę ze swoim zespołem zacznij od przypisania 
poszczególnym osobom ról i zadań opisanych w pla-
nie projektu. W dalszej części artykułu powiemy 

więcej na temat poszczególnych ról i zestawów umie-
jętności, które łączą się z projektem tworzenia strony 
internetowej. 

3. Skataloguj istniejące treści 
Przydziel komuś zadanie przejrzenia newsletterów, 
serwerów plików, ulotek, postów na listach dyskusyj-
nych i materiałów promocyjnych, których treści moż-
na ponownie wykorzystać. Jeśli strona już istnieje, 
najlepiej jest przydzielić komuś zadanie przejrzenia 
treści i podzielenia ich na kategorie. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na podstrony, które są już nieaktualne, 
nieadekwatne lub niekompletne. Nawet jeśli macie 
wiele istniejących treści, uruchomienie nowej strony 
lub ulepszonej wersji starej strony, jest doskonałą 
okazją, żeby ocenić jakość komunikacji zewnętrznej 
organizacji. Jeśli stawiacie stronę od nowa, przygo-
tujcie plan na treść i harmonogram jej publikacji. I nie 
czekajcie na tydzień przed uruchomieniem strony, 
żeby zacząć pisać. 

4. Zbierz wymagania
Na tym etapie dopracowujecie wspólnie z podwy-
konawcą oczekiwania i wymagania wobec Waszej 
strony. Metod na zebranie wymagań jest wiele. Jeśli 
zatrudniacie zewnętrzną firmę, to przedstawiciele 
firmy powinni zająć się moderowaniem tych rozmów, 
jak również powinni zapytać poszczególne działy 
i osoby zainteresowane, co każde z nich zamierza 
osiągnąć w związku z nową stroną, i jakie funkcje 
należy podkreślić. Aby zainspirować burzę mózgów, 
projektanci mogą przedstawić wam portfolio z przy-
kładami witryn internetowych i elementów graficz-
nych, które im się podobają oraz zapytać, które z nich 
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najbardziej wam odpowiadają. Mogą pokazać robocze 
wersje dokumentów opisanych w następnym etapie. 
 Czasem zespół projektantów posługuje się ćwi-
czeniami grupowymi, aby stworzyć przestrzeń dla 
nowych pomysłów. 
 Warto, żebyście również wy pokazali swoje przy-
kłady. Starajcie się mówić możliwie dokładnie o tym 
co się wam podoba i co się wam nie podoba w przy-
kładach, które oglądacie. Poinformujcie o ogólnej po-
lityce projektowania i komunikacji, jeśli taka istnieje. 
 Opisane poniżej dokumenty projektowe i prototy-
py, są nieodzownym elementem informacji zwrotnej 
na wczesnym etapie, ponieważ dużo łatwiej się je 
tworzy i modyfikuje, niż właściwą stronę. Można na 
nich nawet przeprowadzać proste testy użyteczności. 

5. Tworzenie propozycji projektowych
Na tym etapie zespół projektujący stronę tworzy pro-
totypy i makiety, przedstawia osobom zainteresowa-
nym coś konkretnego i możliwie szczegółowego tak, 
aby mogły się do tego odnieść. Poproszenie zespołu 
o przedstawienie pięciu zestawów propozycji projek-
towych, z których będziemy wybierać, każda pro-
pozycja z inną grafiką i layoutem, jest sprawą drogą 
i czasochłonną. Kosztowne jest również niekończące 
się wymaganie od zespołu zmian w projektach. 
 Dobra firma zajmująca się projektowaniem stron 
bardzo poważnie podchodzi to tego etapu pracy i wy 
także powinniście podejść do niego poważnie. Często 
propozycje projektowe pokazywane są w postaci 
oficjalnej prezentacji, podczas której projektanci 
wyjaśniają podjęte przez siebie decyzje. Aby uniknąć 
późniejszych nieporozumień i zamieszania, zanim 
zacznie się etap wdrażania, wszystkie główne strony 

zainteresowane powinny potwierdzić swoją aprobatę 
dla projektu. 

6. Wdrażanie i rozwój
Po tym jak każda zainteresowana osoba miała już 
możliwość przestudiowania propozycji projektowych 
osoba odpowiedzialna za programowanie zaczyna two-
rzyć stronę internetową. Zależnie od rozmiaru strony, 
może to zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. 
 Na tym etapie, należy znaleźć balans między zbyt 
słabym, a zbyt intensywnym nadzorem. Można 
wymagać regularnych przeglądów postępów i testów 
użyteczności, lecz zbytnie wtrącanie się może wydłu-
żyć cały proces i uczynić go droższym.
 Budowanie strony internetowej odbywa się na 
serwerze testowym, który w możliwie dużym stopniu 
przypomina prawdziwy serwer, na którym będzie 
umieszczona strona. W tym czasie nie należy wpro-
wadzać żadnych zmian do uprzednich uzgodnień 
związanych z ostatecznym wyglądem strony.
Do tego czasu należy już mieć gotowe odpowiedzi 
na stawiane wcześniej pytania – jaki będzie hosting 
strony oraz czy użyjecie CMS-u. Te odpowiedzi mają 
wpływ na to, jak strona będzie rozwijana i wdrażana.
 Ponieważ zbliża się czas uruchomienia strony 
internetowej, upewnij się, że wszystkie osoby, którzy 
mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące zmian, wypo-
wiedziały się na ten temat.

7. Testowanie
Przy wdrażaniu każdej nowej, czy odnowionej stro-
ny internetowej napotkasz problemy. Będzie ona 
zawierała błędy, niedziałające linki, funkcje, które 
nie będą działać tak jak powinny. Niektóre funkcje 
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będą wprowadzały w błąd osoby z nich korzystające. 
Zależnie od wielkości strony, testy powinny być za-
planowane na czas od kilku dni, do kilku tygodni. Są 
różne metody prowadzenia testów, większość z nich 
nie wchodzi w zakres tematyczny tego artykułu. Tutaj 
opiszemy tylko kilka z lepiej znanych technik.
Test – zapewnianie jakości (QA – Quality Assurance) 

Test jakości odnosi się do podstawowego sprawdze-
nia funkcjonalności. Czy strona internetowa wy-
gląda i działa w spodziewany sposób we wszystkich 
najczęściej używanych przeglądarkach? Kiedy ktoś 
wprowadza informacje na swój temat w formularzu 
na stronie i je zatwierdza, czy jego dane zapisują 
się tam, gdzie powinny, bez żadnych zakłóceń? 
Koniecznie zrób test zarówno pod kątem niespo-
dziewanych, jak i spodziewanych zachowań. Na 
przykład, strona internetowa często działa dobrze 
do czasu, kiedy ktoś nie wpisze liter w miejscu prze-
znaczonym wyłącznie na cyfry.

Test użyteczności Testy użyteczności pokazują ci 
możliwie realnie doświadczenie z punktu widze-
nia osoby korzystającej ze strony. Ty, lub ktoś 
z twojego zespołu projektującego stronę inter-
netową, obserwuje taką osobę, która próbuje 
podczas korzystania ze strony wykonać listę 
zadań. Najlepiej jeśli w tej sytuacji użytkownik, 
czy użytkowniczka słabo zna stronę. Warto często 
i od możliwie wczesnego etapu jej tworzenia pod-
dawać stronę testom. Nie trzeba czekać na niemal 
gotową wersję, można próbować już z papiero-
wym prototypem, zanim nawet zaczęto pisać kod 
strony.  
 Możesz własnoręcznie nadzorować testy 
użyteczności tak aby zaoszczędzić pieniądze, lecz 

warto nieco zbadać temat, ponieważ jest wiele 
decyzji związanych z formatem i strukturą testów 
do podjęcia. 

Test słabych punktów Strony internetowe są 
częstym celem wirusów, hakerów oraz innych 
szkodliwych mieszkańców Internetu. Narzędzie 
testowania słabych punktów wypróbuję twoją 
stronę i przedstawi raport zawierający informacje 
o wszelkich lukach i słabościach, które pokazują 
się na witrynie internetowej. Ten rodzaj testów 
bezpieczeństwa, powinien być stałym elementem 
strategii bezpieczeństwa.

Test skrajnych warunków Jeśli spodziewasz się dużej 
liczby odwiedzających, możesz wypróbować narzę-
dzia, które symulują duży ruch. 

8. Uruchomienie strony internetowej
Po tym jak strona internetowa została już zaaprobowa-
na przez wszystkich i sprawdzona pod każdym kątem, 
nadszedł czas, aby przenieść ją z serwera testowego na 
prawdziwy. Zrób kopię zapasową istniejącej strony, aby 
w razie czego można było ją łatwo przywrócić. W czasie 
kiedy dokonywana jest migracja zawartości oraz poja-
wiają się nowe funkcje, stale bądź w kontakcie osobami 
które biorą udział w działaniach organizacji, tak żeby 
wiadomo było czego można się spodziewać. 

9. Bieżące utrzymywanie, zasięg i rozwój
Podczas procesu planowania i wdrażania strony, zadaj 
sobie pytanie, jak możecie się nią zająć w przyszłości. 
Ile z czasu osób pracujących w organizacji zajmować 
będzie utrzymywanie strony, tworzenie nowych treści 
oraz diagnozowanie problemów na stronie?
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ludzie przy projektowaniu 
i utrzymywaniu stron internetowych
Role i zadania, opisane poniżej, dzielą się na kategorie. 
Jeśli realizacja projektu tworzenia stron internetowych 
idzie według planu, niektóre zobowiązania będą trwały 
tylko tak długo, jak sam projekt. Właśnie te zadania naj-
bardziej nadają się do powierzenia komuś z zewnątrz. 
Inne obowiązki są stałe. Dlatego te zazwyczaj przypisuje 
się personelowi stałemu. Być może część z opisanych 
zadań i umiejętności jest obecnie bez znaczenia lub 
zupełnie poza możliwościami organizacji. Które role 
należą do której z kategorii, zależy przede wszystkim od 
konkretnej sytuacji. Dla niedużych i średnich organiza-
cji, role zazwyczaj dzielą się w następujący sposób:

role związane z projektem
W przeważającej części, poniższe zobowiązania 
zaczynają się i kończą wraz z projektowaniem (lub 
przeprojektowywaniem) stron internetowych, o ile 
oczywiście organizacja nie wymaga intensywnej, 
ciągle zmieniającej się obecności w sieci. 
 Jeśli została wynajęta firma projektująca strony 
internetowe, to jej pracownicy będą zajmować się 
większością z tych zadań.
Projektant/ka stron internetowych (Web designer) 

Projektant/ka stron internetowych często podejmuje 
się części lub wszystkich ról opisanych poniżej, lecz 
w węższym sensie, projektant/ka koncentruje się 
na kreatywnych i estetycznych aspektach, takich jak 
layout strony, zestawy kolorów, budowanie tożsamo-
ści marki, wybór czcionki i nawigacja treści. Zazwy-
czaj ma pewne umiejętności kodowania (np. HTML, 
CSS, PHP), lecz bardziej skomplikowane programo-
wanie zostawia programistom.

Grafik lub graficzka W kontekście strony interneto-
wej, grafik lub graficzka może tworzyć następujące 
elementy: logo, zdjęcia, ilustracje, kolorystykę, 
czcionki, przyciski, elementy menu oraz wszelkie 
inne wizualne elementy projektu.Grafik/graficzka 
może również łączyć rolę web designera.

Programista/ka (Web developer) Programista/ka 
bierze plany oraz układy graficzne od projektan-
ta stron i tworzy faktycznie stronę lub aplikację 
internetową. Zazwyczaj dobrze zna się na opro-
gramowaniu serwerów, bazach danych, systemach 
zarządzania treścią (CMS) oraz innych aplika-
cjach internetowych. Ma również doświadczenie 
z standardowymi językami skryptu (jak PHP czy 
Javascript), językiem arkuszy stylów (jak CSS) oraz 
językami znaczników (jak HTML o XML).

Architekt/ka treści W przypadku dużych, 
skomplikowanych stron, architekt/ka treści współ-
pracuje z odbiorcami końcowymi oraz osobami 
tworzącymi treści, aby rozwinąć spójną, przyjazną 
dla użytkownika hierarchię treści, strukturę nawi-
gacji oraz systematykę informacji.

Inne role Większe firmy zajmujące się projektowa-
niem stron mogą mieć również pracowników, 
którzy zajmują się optymalizacją dla wyszukiwarek 
internetowych (SEO), testami użyteczności, anali-
zą sieci i innymi dziedzinami. 

stałe zadania
Role wymienione na tej liście, zazwyczaj nie są reali-
zowane przez osoby z zewnętrznej firmy projektowej. 
W większości przypadków zadania te rozdzielane są 
wewnątrz organizacji. Nie zaczynają się one i nie koń-
czą wraz z projektem tworzenia strony internetowej. 
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Koordynator/ka projektu Nawet stosunkowo niewielki 
projekt strony internetowej ma sporo zmiennych 
elementów. Najlepiej komuś obowiązek pilnowania 
terminów, rezultatów i wydatków. Niezależnie od 
tego jak bardzo chcesz mieć zlecić wykonanie części 
zadań na zewnątrz, ktoś musi przecież zajmować się 
ich wyborem oraz ewaluacją ich pracy. 

Wsparcie techniczne i IT Jeśli zamierzasz utrzymy-
wać stronę na swoim serwerze, ktoś musi zająć się 
kupnem, konfiguracją i utrzymywaniem serwera, 
jak również stałym robieniem kopii zapasowych 
(backupów), kwestiami bezpieczeństwa strony, oraz 
monitorowaniem jej widoczności. Jeśli nie masz 
wśród personelu nikogo z kompetencjami IT, bądź też 
osoby te są zbyt obłożone pracą, możesz opłacić firmę 
zajmującą się hostingiem stron internetowych, która 
będzie wykonywała przynajmniej część tych zadań. 
Za opłatą mogą zająć się monitoringiem, robieniem 
kopii zapasowych, bezpieczeństwem strony interne-
towej, aktualizacją oraz poprawkami. Jednak w takiej 
sytuacji nadal potrzebny jest ktoś, kto będzie oceniał 
jakość wykonywania opłacanych usług. Ponadto firma 
hostingowa, nie wykona wstępnej instalacji i konfi-
guracji twojej strony. Może pomóc w rozwiązywaniu 
niektórych ogólnych problemów, lecz na pewno nie 
będzie wkraczać na teren związany z twoim oprogra-
mowaniem i decyzjami dotyczącymi konfiguracji. Nie-
zależnie od tego, gdzie, w sensie fizycznym, znajduje 
się wasz serwer, warto również rozważyć, w miarę 
jak strona się rozrasta, zatrudnienie programisty czy 
programistki na pełen lub część etatu. 

Eksperci merytoryczni Ktoś w organizacji powinien 
dostarczać pomysłów i treści artykułów. Takie 
osoby wywodzą się zazwyczaj z różnych części 

organizacji. Można również skorzystać z wiedzy 
wolontariuszy i wolontariuszek oraz organizacji 
partnerskich. Zresztą, o ile wśród osób pracują-
cych dla organizacji jest ktoś z kompetencjami 
redaktorskimi, osoby piszące teksty nie muszą być 
wybitnymi autorami i autorkami.

Osoby zarządzające treścią oraz piszące i redagujące 
treści Osoby zajmujące się treściami na stronie za-
zwyczaj dzielą swój czas pracy między pisanie no-
wych tekstów, oraz redagowanie tekstów i newsów 
napisanych przez inne osoby w organizacji, bądź 
też zewnętrzne ekspertki i ekspertów. 

Osoby zajmujące się marketingiem i PR-em Przebu-
dowanie strony internetowej może być naprawdę 
dużym wydarzeniem, które przyciągnie sporo 
uwagi do organizacji, szczególnie jeśli strona 
oferuje usługi i informacje, które wcześniej nie 
były dostępne. Jeśli w organizacji jest grupa osób 
zajmujących się marketingiem i komunikacją 
zewnętrzną, powinna ona koniecznie brać udział 
w rozmowach dotyczących strony, jak najczęściej 
i od wczesnego etapu jej tworzenia. Ponadto, jak 
już wspomniano wcześniej, koniecznie należy 
informować osoby dotychczas związane z waszymi 
działaniami na temat zmian, które mogą wpłynąć 
na interakcje z organizacją.

Analityk/analityczka sieci Jeśli strona, jest głównym 
elementem waszej strategii docierania do ludzi, na 
pewno będziecie chcieli zebrać informacje o tym, kto 
odwiedza waszą stronę, co odwiedza na stronie, jak 
długo na niej przebywa itd. Analityk/-czka zajmuje 
się analizą danych pochodzących z ruchu na stronie 
(ilość odwiedzin, długość odwiedzin, sposób porusza-
nia się po stronie użytkowników i użytkowniczek).
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jak uatrakcyjnić wizualnie 
stronę internetową 
organizacji?
Al Lunt 

Kilka wskazówek jak sprawić, żeby zwykła strona 
internetowa zyskała na atrakcyjności i popularności.

Za wyznacznik tego, czy strona internetowa speł-
nia swoje zadanie często uważa się jej użyteczność. 
Zapomina się jednak o tym, że problemy związane 
z użytecznością wychodzą na jaw dopiero, kiedy ktoś 
naprawdę zacznie korzystać ze strony. Dlatego równie 
ważne jest, żeby strona przyciągała uwagę użytkow-
niczek i użytkowników, by zachęcała do pozostania 
na niej, by była czytelna i atrakcyjna wizualnie. 
 Utrzymanie zainteresowania osób nowo odwiedza-
jących stronę i zachęcenie ich do głębszego jej pozna-
nia, jest szczególnie istotne w przypadku organizacji 
pozarządowych. To co organizacje oferują, jest bo-
wiem raczej ideą, niż konkretnym produktem. Jakie 
środki wizualne możemy wykorzystać, aby utrzymać 
osoby odwiedzające na stronie, tak aby zdążyły zain-
teresować się i zapoznać z tym, co robi organizacja? 
 Organizacje pozarządowe mają zazwyczaj ograni-
czone środki finansowe na tworzenie i utrzymywanie 
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stron internetowych. Często wręcz polegają w tym 
względzie wyłącznie na pracy wolontariackiej. Jak 
twierdzi Mike Schmidt, znany amerykański projek-
tant i producent mediów cyfrowych, siłą napędową 
stron organizacji pozarządowych jest zazwyczaj 
stworzenie silnej więzi emocjonalnej z publicznoś-
cią. Zbudowanie strony internetowej, która pomoże 
w tworzeniu więzi emocjonalnej z osobami ją odwie-
dzającymi często bywa jednak dużym wyzwaniem. 

jak to zrobić?
Poniżej omawiam pięć podstawowych elementów, 
na które warto zwrócić uwagę przy okazji pracy nad 
ulepszaniem strony internetowej organizacji. Nie są 
to wskazówki rewolucyjne i mogą dotyczyć stron każ-
dego typu. Wykorzystanie ich przy okazji pracy nad 
zmianami na stronie może być bardzo pomocne.

Uporządkowana strona główna 
Zabałaganiona strona główna, na której jest przesad-
nie wiele tekstu lub grafiki, czy zbyt dużo przycisków, 
może zniechęcać do dalszej lektury. Dlatego nie warto 
działać szybko i byle jak, tylko po to żeby w jakikol-
wiek sposób zaistnieć w Internecie, lepiej najpierw 
dokładnie zaplanować wygląd naszej strony głównej. 
Ważne żeby była ona przemyślana, uporządkowana 
i zachęcała do dalszej lektury.
Stowarzyszenie Willa Decjusza Stowarzyszenie 

Willa Decjusza realizuje wiele projektów różnego 
typu – literackich, artystycznych, społecznych, jak 
również organizuje otwarte wydarzenia kultural-
ne. Główna strona internetowa Stowarzyszenia 
jest prosta i czytelna, odnosi użytkowniczkę, czy 
użytkownika do aktualności (na stronie głównej) 
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lub poszczególnych programów realizowanych 
przez organizację (menu po lewej stronie).  
http://villa.org.pl/villa/

Logo oraz identyfikacja wizualna
Logo, które wzmacnia przekaz organizacji pozarzą-
dowej oraz stale przypomina o temacie z którym 
pracujemy, może spowodować, że strona lepiej 
zapadnie w pamięć. Stworzenie logo jest inwestycją, 
dla której warto zrobić miejsce w budżecie. W wersji 
idealnej, logo organizacji powinno być łatwo rozpo-
znawalne, powinno pokazywać znaczenie nazwy oraz 
misji organizacji, jak również powinno równie dobrze 
funkcjonować w różnych wersjach kolorystycznych 
i w różnych mediach. 
Fundacja MaMa Logo Fundacji MaMa zarówno pod 

względem kolorów (różowy i czarny stanowiące 
tradycyjnie kolory ruchów feministycznych), jak 
i treści grafiki (kobieta z małym dzieckiem na ręku, 
wznosząca drugą rękę w geście walki), obrazuje 
charakter organizacji, która próbuje wprowadzić 
w życiu codziennym swoistą rewolucję dotyczą-
cą poprawy sytuacji kobiet, szczególnie matek. 
http://fundacjamama.pl/

Tworzenie spójnych motywów wizualnych
Utrzymywanie na stronie spójności wizualnej poma-
ga w jej ujednoliceniu i ułatwia poruszanie się po niej. 
W związku z tym dobrze jest wybrać kolory i czcion-
ki, które współgrają z tematem, którym zajmuje się 
organizacja. Potem należy dopilnować, żeby wybrane 
kolory i czcionki były stosowane na wszystkich wyko-
rzystywanych przez organizację stronach, jak również 
w innych materiałach promocyjnych.

Fundacja Rodzić po Ludzku Fundacja Rodzić po 
Ludzku od lat wykorzystuje jedno logo, które 
pojawia się w elementach identyfikacji wizualnej 
kolejnych realizowanych projektów. Fundacja 
stosuje ponadto podobną kolorystykę i czcionki 
zarówno na stronie internetowej jak i w drukowa-
nych materiałach promocyjnych.  
http://www.rodzicpoludzku.pl/

Opowiadanie przez filmy
Przekonujący film opowiada historię i pomaga 
w utrzymaniu uwagi osób odwiedzających stronę. 
Oczywiście możemy mieć stronę bez materiałów 
video, wtedy jednak jest ona mniej konkurencyjna 
w stosunku do stron zawierających filmy. Zrobienie 
profesjonalnego filmu opowiadającego o organizacji 
jest przedsięwzięciem kosztownym. Jednak film moż-
na również zrobić używając do tego bardzo prostego 
sprzętu i wykonując minimalny montaż. Film nie 
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musi być przecież doskonały, aby w sposób poru-
szający opowiedzieć historię. Zapoznaj się z filmem 
o Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” pod tym 
adresem: https://vimeo.com/36290282

Opowiadanie przez zdjęcia
Możesz opowiedzieć historię organizacji również uży-
wając statycznych lub zmieniających się zdjęć. W ten 
sposób pokażesz komu organizacja pomaga, a więc 
również komu pomaga ten kto organizację wspiera. 
W tym wypadku lepiej nie korzystać z całej galerii, 
tylko z pojedynczych zdjęć. W odróżnieniu od filmów, 
zdjęcia pozwalają osobie dłużej skoncentrować się na 
uwiecznionej na zdjęciu chwili.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Polsko-
-Amerykańska Fundacja Wolności realizuje rów-
nocześnie kilka dużych programów o różnorodnej 
tematyce. Na stronie głównej Fundacji każdemu 
z programów przypisano zmieniające się rotacyj-
nie zdjęcie. Podpis pod zdjęciem w jednym zdaniu 
opowiada o programie i jest równocześnie ade-
kwatnym opisem zdjęcia. Na fotografiach widać 
przede wszystkim beneficjentki i beneficjentów 
realizowanych projektów, co przyciąga uwagę i bu-
duje przyjazną atmosferę. 
http://www.pafw.pl/

czy korzystać z gotowych szablonów?
Wiele osób z doświadczeniem tworzenia stron będzie 
przeciwnych wykorzystywaniu gotowych szablonów 
stron, ponieważ ograniczają one możliwości roz-
woju i dopasowania strony oraz przyczyniają się do 
jej mało oryginalnego wyglądu. Jednak niewielkie 
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organizacje, które nie mają technicznych i finanso-
wych możliwości, aby zlecić stworzenie dedykowanej 
strony, mogą skorzystać z szablonów i zbudować stro-
nę własnymi siłami. Wiele szablonów dla organizacji 
dostępnych jest w Internecie, są one zbudowane na 
bazie różnych systemów zarządzania treścią (CMS), 
np. Joomla, Wordpress. Choć na pewno nie jest to 
rozwiązanie idealne, szablon zapewni istnienie pod-
stawowej strony, która później może zostać zmienio-
na na stronę dedykowaną, lepiej oddającą charakter 
organizacji. 

podsumowanie
Zbudowanie atrakcyjnej strony internetowej organi-
zacji wcale nie wymaga dużych środków. Naprawdę 
warto pomyśleć o poprawieniu swojej strony i zwięk-
szeniu jej atrakcyjności, przy wykorzystaniu omówio-
nych sposobów. Wskazówki zawarte w tym artykule 
mogą pomóc przeprowadzić ocenę dotychczasowej 
strony, a następnie wprowadzić zmiany, tak aby 
historia, którą opowiada nasza strona była ciekawsza, 
bardziej zrozumiała i atrakcyjna.
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newsletter 
Emilia Olejnik

E-mail marketing to jedno z najpopularniejszych 
narzędzi wykorzystywanych w marketingu inter-
netowym. Praktyka wskazuje, że jest to najbardziej 
efektywna forma komunikowania się w tym samym 
czasie z liczną i zróżnicowaną grupą odbiorców. Każ-
da organizacja może stworzyć swój własny newslet-
ter przy zerowych nakładach finansowych.

dlaczego warto wysyłać newsletter?
Tłumacząc dosłownie ten anglojęzyczny zwrot dowia-
dujemy się, że jest to list (ang. letter) z wiadomościa-
mi (ang. news). Newsletter jest przykładem masowej 
korespondencji, za pomocą której możemy dotrzeć do 
bardzo wielu odbiorców w krótkim czasie. E-mail to 
najstarszy sposób komunikacji w Internecie, który na-
dal mimo upływu lat cieszy się powodzeniem. W dobie 
urządzeń mobilnych, każdy ma do niego dostęp przez 
niemal cały czas, a niektórzy są od niego tak uzależnie-
ni, że sprawdzają pocztę zanim umyją zęby. Właśnie 
dlatego warto wykorzystać ten rytuał, by być w kontak-
cie z naszymi odbiorcami, darczyńcami, beneficjentami. 
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Sympatycy i sympatyczki naszej organizacji już nie mu-
szą regularnie sprawdzać i odświeżać strony, wystarczy, 
że wyrobimy w nich rytuał odbierania newslettera np. 
raz w tygodniu. Wtedy możemy mieć pewność, że będą 
na bieżąco z informacjami o naszych działaniach, o ile 
my ich nie zawiedziemy i wyślemy je na czas.

porady newsletterowe
Pokusiłam się o stworzenie pewnych wytycznych, 
który powinna przestrzegać każda organizacja chcąca 
wysyłać swój newsletter.

Zgoda
Każda osoba = odbiorca lub odbiorczyni musi wy-
razić zgodę na otrzymywanie treści drogą elektro-
niczną. Chętnych i chętne na newsletter można 
zbierać poprzez specjalny formularz umieszczony na 
stronie, który powinien również zawierać formalny 
krok potwierdzający zapoznanie się z regulaminem 
i wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości. 
Takie wyrażenie zgody przez osoby zapisujące się na 
newsletter uchroni Was od posądzenia o spam.

Rezygnacja
Czytelnik lub czytelniczka ma prawo się rozmyślić dla-
tego w każdej wiadomości musi znaleźć się formularz, 
który w łatwy sposób umożliwi rezygnację z subskryp-
cji. Każdy newsletter powinien zawierać formatkę do 
wypisania się. Rezygnacja może być przeprowadzona 
w jednym lub dwóch krokach. Osobiście jestem zwolen-
niczką wypisywania się w jednym kliknięciem. W wersji 
złożonej z dwóch kroków najpierw klikamy w link 
w newsletterze, potem w drugi link dezaktywujący sub-
skrypcję, który dostaliśmy na nasz adres mailowy. 

Temat i nadawca
Pamiętajcie o tym, by każda Wasza wiadomość za-
wierała temat oraz nadawcę. Nadawca np.: Fundacja 
TechSoup temat: Newsletter Technologie.org.pl – Adobe 
w Programie dotacji. Te informacje uwiarygodniają 
Was w oczach czytelników. Dobry temat nie powi-
nien zawierać więcej niż 60 znaków. Temat powinien 
w jasny sposób komunikować, co jest zawartością 
wiadomości. Im lepiej go skonstruujemy, tym więcej 
maili zostanie otwartych. 

Treść wiadomości
Treść newslettera będzie uzależniona od specyfiki 
naszej organizacji i celu w jakim go wysyłamy. Może 
to być zaproszenie na szkolenie czy koncert organizo-
wany w naszej okolicy, newsy, podsumowanie działal-
ności organizacji za dany okres, zajawka wydarzenia 
z linkiem do naszej strony, podsumowanie wydarze-
nia wzbogacone o zdjęcia czy link do filmiku na Yo-
utube. Może to być również treść zewnętrzna. W tym 
wypadku ważne jest, by sprawdzić na jakiej licencji 
jest publikowany dany artykuł i czy mamy prawo go 
użyć do celów niekomercyjnych. W takich sytuacjach 
pamiętajmy też o podaniu źródła. 
 Warto zastosować w treści wezwania do akcji tzn. 
call to action czyli wejdź, przyjdź, kliknij, wpłać. 
Takie komunikaty zachęcają do wykonania czynno-
ści. W przypadku używania linków do strony warto 
skorzystać z serwisów, które skracają długość linków 
tj: bitly.com lub tnij.org. 
 W newsletterze możemy również dołączyć przy-
ciski, które będą przenosiły odbiorcę do naszych 
kanałów społecznościowych.
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Format wiadomości
Każdy newsletter przed wysłaniem należy przetesto-
wać. Najlepiej poprzez rozesłanie go do użytkowni-
ków różnych kont pocztowych tj: gmail, wp, Outlook 
itp. W każdym z tych narzędzi nasz newsletter może 
wyglądać inaczej. Najpopularniejszym sposobem 
na sformatowanie newslettera jest HTML. Można 
również użyć gotowych formatek, które są wbudowa-
ne w serwisy do tworzenia masowej wysyłki. Serwisy 
umożliwiają również otwieranie wiadomości za pomo-
cą przeglądarki, telefonu komórkowego czy wyświet-
lanie wiadomości jako sam czysty tekst. Ten ostatni 
sposób może być istotny dla organizacji, które współ-
pracują z osobami słabowidzącymi lub niewidomymi.

Śledzenie kliknięć
Nowoczesne programy czy serwisy, które umożliwiają 
nam wysyłkę masową zbierają informacje na temat 
zachowań naszych odbiorców. Po dokonaniu wysyłki 
otrzymujemy statystyki, z których dowiadujemy się, ile 
osób otrzymało naszą wysyłkę, a ile otworzyło wiado-
mość. Możemy sprawdzić na co nasi czytelnicy klikali 
najczęściej. Jest to świetne narzędzie do ewaluacji.

Personalizacja
W tym celu należy zbierać imiona i nazwiska osób, 
z którymi się komunikujemy. Taki indywidualny 
mailing może być wysyłany np. do naszych darczyń-
ców lub osób indywidualnych, które przekazały nam 
w latach ubiegłych 1%.

narzędzia do wysyłania newslettera
Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji do ma-
sowego wysyłania newsletterów graficznych, czy 

zarządzania bazą odbiorców. Oto kilka z nich:
Mailchimp – program w języku angielskim. Pozwala 

na wysyłanie kampanii do 2000 użytkowników za 
darmo. Bardzo rozbudowane narzędzie, można je 
połączyć z mediami społecznościowymi tj: Facebo-
ok, Twister. Daje nam możliwość skonfigurowania 
formatki z zapisywaniem się na newsletter, którą 
w łatwy sposób można wstawić na stronę. Naj-
większą zaletą tego narzędzia jest to, że daje nam 
możliwości analizy kampanii marketingowych, zli-
cza ilość wejść, kliknięć, przesłań, co stanowi dobry 
punkt wyjścia do stworzenia idealnej kampanii.

Wysija – darmowa wtyczka do WordPress, która 
pozwala na stworzenie na naszej stronie okna do 
zapisania się na newsletter oraz na rozsyłanie ma-
sowej korespondencji do subskrybentów. Pozwala 
śledzić otwarcia, ma również wbudowany edytor 
wizualny. Można ja w łatwy sposób skonfigurować, 
polecam szczególnie tym organizacjom, których 
strona jest postawiona na tym CMSie.

Freshmail – jest to polski program do mailingu. Specja-
lizuje się w kompleksowej obsłudze działań z za-
kresu e-mail marketingu: budowaniu i zarządzaniu 
bazami danych, przeprowadzaniu kampanii e-mai-
lowych, a także analizie efektów kampanii mailingo-
wych. Posiada ofertę dla organizacji pozarządowych.

Baza wiedzy
Baza wiedzy w jęz. angielskim MailChimp: 

kb.mailchimp.com/
Skracacz linków - np.: bit.ly
Bezpłatne zdjęcia i grafiki: openclipart.org
Prezentacja FreshMaila na konferencji #ngo 
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o jedną klatkę dalej, czyli 
jak stworzyć opowieść ze 
zdjęć
Anna Płachecka

Czy zdarzyło Ci się kiedyś podczas fotografowania 
wykonać przypadkiem serię zdjęć, która przegląda-
na na ekranie wyświetlacza zamienia się w zabawną 
scenkę rodem ze starych, niemych filmów? Ten mo-
ment na pograniczu fotografii i filmu, kiedy naszym 
oczom ukazuje się żywy obraz, jest fascynujący. 
Za pomocą odpowiednio zmontowanych sekwencji 
zdjęć można opowiedzieć niesamowite historie. Co 
więcej, można ich użyć na różne sposoby i w różnym 
celu. Eksperymentowanie ze zdjęciami poklatkowymi 
przynosi wiele frajdy, zarówno autorowi, jak odbiorcy.

gif
Można powiedzieć, że szał na animowane GIFy 
w internecie dawno już minął. Przez wielu kojarzone 
są głównie z kiczowatymi emotikonami i rozprasza-
jącymi awatarami na forach internetowych. Jednak 
zostawiając w tyle kwestię „modne czy niemodne”, 
warto świeżym okiem przyjrzeć się tej technice. Po 
chwili zastanowienia, z pewnością znajdziesz dla niej 
funkcjonalne zastosowanie.
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Stworzenie pliku GIF jest naprawdę proste. Wystar-
czy pomysł na ruchomą scenkę i kilka zdjęć, które ją 
obrazują. Im więcej obrazków, tym dłuższy i bardziej 
rozbudowany GIF. W powyższym przykładowym 
GIFie wykonanym na potrzeby tego artykułu użyłam 
dwudziestu zdjęć, choć tak naprawdę już dwie lub 
trzy klatki wystarczą, by stworzyć ruchomy obraz. 
Materiał zdjęciowy można wykonać za pomocą naj-
prostszego aparatu fotograficznego lub posługując 
się programami graficznymi. Ja najpierw wykona-
łam serię poklatkowych zdjęć i później obrobiłam je 
w programie graficznym. Dla porównania zestawiam 
je koło siebie, aby było widać jak wygląda różnica 
między poszczególnymi klatkami.
 Najważniejsze jest to, aby zdjęcia nieznacznie 
różniły się od siebie, przedstawiając kolejne fazy ru-
chu. Im bardziej zdjęcia różnią się między sobą, tym 
bardziej „poszarpany” i mniej realistyczny ruch osiąg-
niemy. Jeśli nie chcemy, aby obraz skakał, konieczne 
będzie umieszczenie aparatu na statywie i dbanie 
o jego stabilność podczas robienia zdjęć. Można też 
oczywiście użyć gotowych stopklatek wybranych 
bezpośrednio z filmu.
 Gdy mamy gotowy materiał zdjęciowy, należy go 
zmontować. Tutaj z pomocą przyjdą nam narzędzia 
online, czyli strony internetowe np. www.makeagif.
com lub www.picasion.com zaprojektowane specjal-
nie do tworzenia GIFowych animacji. Za ich pomocą 
możemy w prosty sposób wykonać GIFy składające 
się z ograniczonej liczby zdjęć, wybierając jedną 
z zaproponowanych prędkości zmiany obrazków. Jest 
to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą instalo-
wać specjalnego oprogramowania, albo nie są biegłe 
w obsłudze programów graficznych. Dla bardziej 
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zaawansowanych ciekawszym rozwiązaniem może 
być stworzenie GIFa za pomocą takich programów jak 
GIMP lub Photoshop. Praca nad GIFem w programie 
graficznym daje więcej niezależności i twórczej swo-
body. Tutaj znajduje się garść technicznych wskazó-
wek jak się zabrać za swojego pierwszego GIFa:

Poradniki jak stworzyć GIF:
www.jaktozrobic.org/jak-zrobic-gifa/
www.idg.pl/news/97434/animowane.gif.y.w.gimp.

ie.html
www.blog.eduweb.pl/proste-animacje-w-adobe-

-photoshop/
Gimp www.zt48.blox.pl/2010/10/Jak-stworzyc-gifa-

-w-Gimpie.html
Photoshop www.help.adobe.com/pl_PL/photo-

shop/cs/using/WSB8C58284-9DEB-44f2-9D8F-
-7F77594A8CC2a.html

Podczas montażu, warto pamiętać, aby zdjęcia nie 
były zbyt ciężkie. Jest to ważne, bo im większy plik, 
tym dłużej ładuje się na stronie internetowej, a głów-
ną zaletą GIFów jest właśnie to, że zawsze są w ru-
chu. Zachęcam do eksperymentowania z prędkością 
klatek, wstawianiem stopklatek (tworząc GIFa za po-
mocą strony internetowej należy załadować to samo 
zdjęcie dwa lub więcej razy), zapętlaniem obrazu 
poprzez ustawienie klatek rosnąco i malejąco w jed-
nym ciągu. Nawet jeśli pierwszy GIF nie wyjdzie taki 
jak chcieliśmy, niewielkim nakładem pracy możemy 
go poprawić. Ważne, aby się nie zrażać, tylko wytrwa-
le poszukiwać idealnej, czytelnej formy. Kiedy już ją 
osiągniemy, zapiszmy plik w formacie GIF na dysku 
i udostępnijmy na blogu lub stronie internetowej. 

Jeśli stworzyliśmy GIFa za pomocą strony interne-
towej, możemy skopiować adres i przesłać go odbior-
com w formie linku.
 Warto poszukiwać inspiracji w internecie – znajdu-
ją się tu tysiące ciekawych, bardziej lub mniej poważ-
nych przykładów. Przede wszystkim jednak warto 
zorganizować w zespole burzę mózgów i zastanowić 
się do czego taka forma może się przydać organizacji, 
np. przy promocji, edukacji, doskonaleniu wizerunku. 
Jeśli zbliża się jakaś rocznica lub wyjątkowe wyda-
rzenie, można upamiętnić je specjalnie stworzoną 
na tę okazję ruchomą pocztówką lub zaproszeniem. 
Jeśli chcemy podziękować swoim partnerom, spon-
sorom lub odbiorcom, ale słowa lub zdjęcia to dla 
nas za mało, zawsze można je ożywić. A może przyda 
się ruchomy obrazkowy instruktaż? GIF jest formą 
treściwą i komunikatywną, to ruchoma obrazkowa 
pigułka, która świetnie sprawdza się jako narzędzie 
internetowe.
 Następnym krokiem w poszukiwaniach jest film 
animowany. Doświadczenie z GIFami, może okazać 
się do tego dobrym wstępem! 

animacja poklatkowa
Tworzenie animacji jest jednak zdecydowanie bar-
dziej pracochłonnym zajęciem. Chodzi przecież o to, 
by własnymi rękami ożywić coś, co samo w sobie się 
nie porusza. Mało tego, każdą fazę ruchu musimy 
udokumentować na osobnym zdjęciu i później zmon-
tować cały materiał. Kilkanaście zdjęć, z których 
dumnie stworzyliśmy GIFa, stanowić będzie zaledwie 
jedną sekundę filmu… Dlatego takie działanie trze-
ba racjonalnie zaplanować. Warto poświęcić więcej 
uwagi na pracę koncepcyjną – zastanowić się nad 
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funkcją filmu i opracować ciekawy pomysł. Można 
stworzyć krótką animowaną prezentację zespołu albo 
czołówkę prezentacji multimedialnej, którą pokazuje-
my podczas spotkań. Jeśli mamy więcej czasu i trochę 
zapału, można pokusić się o dłuższy materiał filmo-
wy, który posłuży np. jako narzędzie fundraisingowe 
albo punkt wyjścia do dyskusji podczas warsztatów. 
Gotowy pomysł warto spisać w formie krótkiego sce-
nariusza i rozrysować storyboard, czyli rozpiskę pla-
nowanych ujęć, przypominającą komiks. Te czynności 
znacznie usprawnią naszą późniejszą pracę, więc nie 
żałujmy na nie czasu.
 Kolejną decyzją jest to, w jakiej technice chcemy 
animować. Naprawdę jest z czego wybierać! Oży-
wić możemy w zasadzie każdy materiał, który pod 
wpływem naszych dłoni da się stopniowo formować 
i zmieniać – papierowe kolażowe wycinanki, plasteli-
na, przedmioty, ludzkie ciało, rysunki na kartkach lub 
kredą na chodniku. Nie sposób wymienić wszystkie 
możliwości… Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia. 
Wybierając technikę, zastanów się czy film chcesz zre-
alizować w dwóch czy w trzech wymiarach, to znaczy 
czy chcemy filmować z góry elementy ułożone płasko 
na stole, czy interesuje nas animacja przestrzenna, 
filmowana z boku. Ten drugi rodzaj filmowania wy-
maga większej uwagi jeśli chodzi o oświetlenie planu.
 Gdy mamy już wszystko przemyślane, pora przejść 
do dzieła i stworzyć oprawę plastyczną do filmu 
i ożywić ją, wykonując serię poklatkowych zdjęć. 
Tworząc iluzję ruchu ważne jest, aby każdy krok, 
każdą fazę dokumentować. Będzie do tego potrzebny 
aparat cyfrowy (warto pamiętać o zapasowej baterii), 
statyw oraz lampa, najlepiej fotograficzna. Gotowe 
zdjęcia należy zgrać na dysk komputera i zmontować 

źródło  www.animacjanietylkodladzieci.blogspot.com/2013/03/
storyboard-i-animatki.html
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w programie do montażu, np. łatwo dostępnym 
Windows Live Movie Maker, ustawiając czas trwania 
klatek na ułamek sekundy. Im krótszy będzie czas 
trwania każdej klatki, tym szybszy uzyskany ruch. 
Pamiętajmy też o planszy tytułowej z tytułem filmu 
lub logotypem organizacji oraz napisach końcowych. 
Bardziej zaawansowani mogą skorzystać z progra-
mów stworzonych specjalnie z myślą o animacji 
poklatkowej: Photodex, Boinx lub Dragonframe.
 Pracując nad rytmem filmu, dobrzej jest pamiętać 
o warstwie dźwiękowej – czy będzie to samodzielnie 
nagrana ścieżka dźwiękowa czy muzyka z serwisów 
udostępniających pliki muzyczne na wolnych licen-
cjach np. FreeMusicArchive, Jamendo. Udźwięko-
wienie filmu to przyjemny moment – cały materiał 
składa się w całość i nabiera pełnego sensu. Przed 
opublikowaniem skończonego filmu dobrze jest 
pokazać go kilku znajomym, którzy będą mogli ocenić 
go „świeżym okiem” i podzielić się ewentualnymi 
uwagami. Jeśli jesteście zadowoleni z efektów swojej 
pracy, nie wahajcie się udostępnić film na swojej stro-
nie internetowej albo za pośrednictwem serwisów 
YouTube lub Vimeo. To wasza twórcza praca, którą 
zawsze warto się pochwalić!

fotokast
Jeśli nie macie w sobie cierpliwości animatora, 
a wciąż chcielibyście stworzyć narrację opartą na 
obrazie i dźwiękach, dobrym rozwiązaniem może 
być fotokast. Jest to forma zbliżona do reportażu, 
łącząca fotografię i dźwięk w jednej multimedialnej 
prezentacji. Fotokast może być ciekawym sposobem 
na udokumentowanie Waszych działań lub stworze-
nie opowieści na temat, którym się zajmujecie. Do 

wykonania fotokastu będziecie potrzebować serii 
kilkudziesięciu zdjęć (im więcej zdjęć, tym dłuższy 
fotokast) oraz ścieżki dźwiękowej (wywiad, odgłosy 
otoczenia, muzyka) odpowiadającej długością całej 
prezentacji. Kluczowym etapem jest odpowiednie 
zmontowanie zdjęć ze ścieżką dźwiękową, tak, aby 
przedstawić temat w interesujący sposób i utrzymać 
uwagę widza. Do prezentacji warto wybierać najcie-
kawsze zdjęcia i starać się nadać całej opowieści odpo-
wiedni rytm. Unikajmy dłużyzn i powtórzeń, ale też 
nie narzucajmy zbyt szybkiego tempa. Jeśli poświę-
cicie projektowi trochę swojej uwagi, na pewno uda 
Wam się odnaleźć złoty środek. Gotowym fotokastem 
możecie podzielić się z innymi przez internet! 
 Kilka praktycznych porad jak stworzyć pierwszy 
fotokast znajdziecie pod tymi adresami:
www.ceo.org.pl/pl/filmotekaszkolna/news/fotokast
www.fotografujesz.pl/index.php/2009/10/fotoka-
sty-czyli-jak-zaprezentowac-swoje-zdjecia-w-inter-
necie
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prezentacja – forma i treść
Olga Kożuchowska 

W wystąpieniach Steve’a Jobsa, wspominanego ostat-
nimi czasy jako mistrza prezentacji, ujmuje niegasnąca 
pasja do tego, co robi i autentyczna radość w opowiada-
niu o kolejnych przełomowych produktach i usługach 
jego firmy. Czy te wystąpienia obrazują naturalny talent 
poparty doświadczeniem, czy może jednak precyzyjne 
przygotowanie? Trudno to rozstrzygnąć. Jakkolwiek by 
nie było, warto pamiętać, że tego, jak zaciekawić słucha-
cza tematem wykładu, można się nauczyć. 

forma ma znaczenie
„Środek przekazu jest przekazem”(„Medium is the 
message”) – konstruując wystąpienie, warto pamię-
tać o tym twierdzeniu Marshalla McLuhana. To jaką 
formę wybierzemy dla naszej prezentacji nie jest bez 
znaczenia. To forma nada naszemu wystąpieniu cech, 
jakich byśmy dla niego pragnęli.
 Odbiór wystąpienia wzmacniamy poprzez sposób 
mówienia o temacie. Dla odbiorcy znaczenie będzie 
miał: wybór programu do prezentowania treści (np. 
Power Point czy Prezi), jaki rodzaj grafiki zastosujesz, 
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jakich definicji użyjesz, czy i na jakie autorytety po-
wołasz się w swoim wystąpieniu. 
 Forma wystąpienia powinna być dopasowana do 
celu prezentacji, który tak, jak w przypadku projek-
tów czy realizowanych przez nas działań, powinniśmy 
ustalać, biorąc pod uwagę potrzeby odbiorców – co 
już na ten temat wiedzą, jaki mają do tego stosunek, 
w jakim są wieku. Cel wskaże nam drogę do doboru 
odpowiedniej treści, ale także formy wystąpienia. To 
czy zdecydujemy się na ukazanie tematu jako proble-
mu, wyzwania czy ciekawostki, będzie miało znaczący 
wpływ nie tylko na odbiór w trakcie wystąpienia, ale 
także zapamiętany przekaz. 
 Formą jest także układ prezentowanych treści. Do-
bra prezentacja w klasycznym ujęciu powinna składać 
się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. 
Dobitnie o tej strukturze wypowiedział się amery-
kański prezydent Woodrow Wilson: „Na początku po-
wiedz to, co powiesz. Następnie powiedz to. A na koniec 
powiedz to, co powiedziałeś.”

porządek wypowiedzi
Po co wstęp? Poinformowanie słuchaczy na początku, 
o czym będzie wykład, da im swego rodzaju kom-
pas, dzięki któremu łatwiej będą za tobą podążać 
w czasie wystąpienia. W tym punkcie przedstaw się 
i nawiąż do czegoś, co może łączyć Cię ze słuchaczami 
lub z okolicznością, w ramach której się spotyka-
cie. To także świetny moment na skupienie uwagi 
słuchaczy poprzez np. podanie znaczącego (może 
też kontrowersyjnego) przykładu. W prezentacji 
dotyczącej segregacji odpadów, to może być czas na 
opowiedzenie, że z 27 butelek plastikowych możemy 
wyprodukować 1 bluzę polarową. Na wstępie można 

też zaprezentować jakiś motyw (historię, przykład), 
który będzie nam towarzyszył w trakcie całej prezen-
tacji.
 Rozwinięcie. Służy przedstawieniu najważniejszych 
dla słuchaczy argumentów. Nie znaczy to wcale, że 
musimy przedstawić wszystkie argumenty. Kieruj 
się maksymą: mniej znaczy więcej. Pomyśl, ile tak 
naprawdę jesteś w stanie przekazać ze swojej wiedzy 
w określonym czasie twojego wystąpienia? Zachę-
cam do skupienia się na najważniejszych aspektach, 
przedstawieniu ich w sposób jasny (unikaj dwu-
znaczności), czytelny (bardziej skomplikowane treści 
prezentuj możliwie prosto), uporządkowany (zadbaj 
o strukturę wystąpienia).
 Jeśli jesteśmy osobami, które nie sypią żartami 
z rękawa, nie silmy się o pasujące do tematu anegdot-
ki. Poszukajmy jednak przykładów, które zobrazują 
prezentowaną teorię. Powołując się na wspomniany 
przykład prezentacji o segregacji śmieci, nie musimy 
opowiadać o składzie chemicznym butelki typu PET, 
ale opowiedzmy, co może z niej powstać i jak odróżnić 
między sobą pozornie podobne materiały.
Istnieją różne strategie prezentowania treści. Najpo-
pularniejsze są jednak dwie (zwróć uwagę na to, kiedy 
wybrać daną strategię): 
Od ogółu do szczegółu Prezentujemy na początku 

pewną teorię, którą następnie popieramy przykła-
dami, np. segregowanie śmieci będzie korzystne 
dla naszej społeczności lokalnej – następnie poda-
jemy przykład społeczności z sukcesem segregu-
jącej śmieci. Opisując uwarunkowania – podajemy 
osiągnięcia tej społeczności oraz z czego nasza 
społeczność może skorzystać.

Od szczegółu do ogółu Zaczynamy przykładem, 
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jednostkową sytuacją, by dojść do sformułowania 
wniosku. Na przykład niewysoki poziom posługi-
wania się nowymi technologiami przez grupę osób 
wykluczonych. Problem ten uniemożliwia dotarcie 
do tej grupy w szybkim czasie. Wniosek: zaoferuj-
my grupie szkolenia z zakresu posługiwania się 
nowymi technologiami.

Podsumowanie. Powtórz zwięźle to, co uważasz za 
najistotniejsze. Możemy powrócić do przykładu po-
danego we wstępie lub sformułować dobitny wniosek. 
Otwórz się na pytania od słuchaczy i słuchaczek. 
Mimo, iż prezentacja często jest przekazem jedno-
stronnym w jej czasie tworzy się relacja między mów-
cą a odbiorcami, oparta na reakcji na treści przekazu. 
Dlatego też po zakończeniu wykładu zachęć swoich 
słuchaczy do podzielenia się swoimi refleksjami/spo-
strzeżeniami.
 Zakończmy starym dowcipem. Turysta pyta no-
wojorczyka: „Przepraszam, jak dostać się do Carne-
gie Hall?”. Na co nowojorczyk odpowiada: „Trzeba 
ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć”. Tak też jest 
z prezentowaniem – chcecie być w tym dobrzy, szu-
kajcie okazji do próbowania. A ćwicząc, pamiętajcie, 
że spotkamy różnych odbiorców, dla których to, jak 
i za pośrednictwem czego mówimy ma znaczenie. 
Formą ćwiczenia jest też przyglądanie się innym 
prezentacjom. Polecam prezentacje dostępne on-line 
na stronie: www.ted.com są skarbnicą pomysłów do 
wykorzystania we własnej praktyce.

Przygotowując ten tekst, korzystałam przede wszystkim z materiałów szko-
leniowych Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych autorstwa 
Agnieszki Szelągowskiej i Dariusza Fijołka Prezentacja trenerska oraz z ksią-
żek Sztuka przemawiania Christophera Turka (Wrocław, 2003), Komunikacja 
i prezentacja wg Johna Adaira pod red. N. Thomas (Kraków, 2009).
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jak skonstruować wypowiedź 
podczas prezentacji?
Artur Jabłoński 

Siedem sekund. Tyle masz czasu na wywołanie pozy-
tywnego pierwszego wrażenia. Złożą się na nie Twój 
wygląd, mowa ciała, ton głosu i parę innych niewer-
balnych komunikatów. Merytoryka wkracza potem. 
Tak jak powinieneś popracować nad każdym z wymie-
nionych elementów, tak musisz stale doskonalić swój 
warsztat w zakresie prezentacji swojej organizacji. 
Inaczej nikogo nie zainteresujesz, a wiesz co oznacza 
brak zainteresowania w tym sektorze.

budowanie napięcia
Czy wiesz, co mówił Alfred Hitchcock o dobrych 
filmach? Powinny zaczynać się od trzęsienia ziemi, 
a dalej napięcie ma już tylko rosnąć. Twoją prezenta-
cją rządzi ta sama zasada. Ludzie uwielbiają słuchać 
opowieści. Na pewno jesteś w stanie historię swojej 
firmy czy sukcesu skomponować tak, by tworzyła cie-
kawą fabułę. W ten sposób podbijesz serca słuchaczy.
 Zaskakuj swoich słuchaczy. To podstawowy chwyt 
narracyjny, który pomoże Ci zdobyć ich uwagę. 
Możesz zadać pytanie lub zagadkę – oczywiście 
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powiązaną z tematem, o którym chcesz mówić. Przy-
kład? Proszę bardzo. Na różnych konferencjach opo-
wiadam o trendzie geolokalizacji, czyli informowaniu 
znajomych o naszym położeniu (miasto, miejsce) 
poprzez specjalną aplikację na telefony. Kiedy rozpo-
czynam prezentację, nie wspominam ani słowa o tej 
aplikacji. Zamiast tego pytam słuchaczy czy wiedzą, 
jakie są trzy najważniejsze rzeczy w handlu nieru-
chomościami. Znając temat prezentacji, nie tego się 
spodziewają. Nie traktują mnie więc jako kolejnego 
nudnego prelegenta.
 Chcesz poznać odpowiedź? Te trzy rzeczy to: loka-
lizacja, lokalizacja, lokalizacja. Tak ważne jest miej-
sce. Jak widzisz, łączy się to z geolokalizacją i chwilę 
potem – po wyjaśnieniu związku – przechodzę do 
zasadniczej części prezentacji. Nietypowy drobiazg na 
otwarcie pomaga zdobyć sympatię publiki.

wpleć historię do prezentacji
Dobrą, a chyba najłatwiejszą w zastosowaniu tech-
niką narracyjną jest opowieść o pokonywaniu prob-
lemów. To przecież prawie że mit o herosie albo 
bajka, w której bohater na końcu zwycięża. Być może 
stosujesz już tę metodę. W każdym razie pamiętaj 
o kilku rzeczach. Zaczynasz od postawienia proble-
mu. Zarysowania tła. Udramatyzowania przeciwno-
ści losu. W końcu im straszniejszy przeciwnik, tym 
większa chwała temu, kto go pokonał, prawda? Kiedy 
wróg jest znany, przechodzisz przez kolejne etapy.
 Przypomnij sobie dowolny film o bohaterze. 
Wszystkie realizują ten sam schemat. Kiedy go za-
uważysz, nauczysz się podobnie konstruować swoje 
wypowiedzi. Następnym elementem mogą być więc 
przygotowania do bitwy, poszukiwanie metody na 

pokonanie głównego złego. Na końcu finalny pojedy-
nek, z którego wyszliście zwycięsko.
 Brzmi banalnie? Być może, ale dobra realizacja 
tej techniki opowiadania wymaga odpowiedniego 
rozłożenia akcentów. Przede wszystkim, by była sku-
teczna, musisz nauczyć się jednej rzeczy: mówienia 
o sobie bez mówienia o sobie. Brzmi paradoksalnie? 
Właśnie w tym cała sztuka!
 Twoi słuchacze chcą się od Ciebie czegoś dowie-
dzieć. Nawet jeśli przyszli specjalnie po to, by wysłu-
chać jak osiągnąłeś to czy tamto (bo na przykład chcą 
w Ciebie zainwestować lub wspomóc datkiem), to 
Twoja historia ma być dla nich ilustracją skuteczności 
określonych działań. Skup się na autoanalizie. Wiele 
osób, które osiągnęło sukces, nie potrafi wyjaśnić, dla-
czego tak się stało. Ich opowieść może być inspirująca, 
ale nie będzie pouczająca. Jeśli zadasz sobie właściwe 
pytania i zrozumiesz potrzebę Twojego odbiorcy, 
wówczas będziesz w stanie zaprezentować siebie jako 
studium przypadku, co zostanie docenione.

przygotuj slajdy
Wiesz już jak opowiadać. A jak to ubrać w slajdy? Jeśli 
miałbyś stosować się tylko do jednej reguły, to niech 
będzie to reguła Guya Kawasakiego: 10 slajdów w 20 
minut z rozmiarem czcionki przynajmniej 30 punk-
tów. Resztą pokieruje Twoja kreatywność. 
 Dlaczego wspominam akurat tę zasadę? Jest na 
tyle ogólna, że uniwersalna, a jednocześnie każe pa-
miętać o najważniejszych elementach dobrej prezen-
tacji. Duże fonty nie pozwolą Ci wrzucić zbyt wiele 
tekstu – nikt nie lubi prowadzącego czytającego ze 
slajdów lub, co jeszcze gorsze, każącego samodzielnie 
czytać pięcioakapitowe teksty z projektora. Pamiętaj, 
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że Ty jesteś tutaj najważniejszy, a nie wykresy, które 
omawiasz. Slajdy mają być uzupełnieniem, a nie clue 
prelekcji. 
 20 minut jako całkowity czas prelekcji każe Ci 
pamiętać, że rzadko kto będzie potrafił skupić pełną 
uwagę na dłużej. Mów zwięźle albo przygotuj się 
na znudzone spojrzenia odpływających słuchaczy. 
Uważasz, że to za mało? Przypomnij sobie, co mówił 
Albert Einstein. Jeśli nie jesteś w stanie czegoś opisać 
w prosty sposób, to znaczy, że sam tego do końca nie 
rozumiesz. Opisanie czegoś prostymi słowami nie 
zajmuje dużo czasu. 
 Dziesięć slajdów – czyli po jednym slajdzie na dwie 
minuty – sugeruje, że lepiej nie przesadzać z liczbą 
obrazków/informacji w swojej prezentacji. Podobnie 
nie można iść w kierunku skrajnego minimalizmu. Na 
ekranie musi się coś dziać, ale nie za wiele. Ale to już 
temat na inną okazję!
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prezentacja trochę inaczej
Mateusz Beźnic

„Podczas spotkania zaprezentuję mój nowy projekt, bę-
dzie to wyczerpująca prezentacja ze slajdami, mnóstwem 
wykresów, tabel, opowiem o nim w najdrobniejszych 
szczegółach, tak na około półtorej godziny…” Zapewne 
odnieśliście wrażenie że będzie to długie męczące 
wystąpienie. Ja mogę opowiadać o tym projekcie 
godzinami, ale czy wy jesteście na to przygotowani? 
Macie ochotę? 

„Wszystko powinno się konstruować w sposób możliwie 
najprostszy, ale nie uproszczony” – Albert Einstein. 

Celem jaki sobie stawiamy wychodząc z prezentacją 
przed publiczność na pewno nie jest zanudzenie jej 
na śmierć. Prześledźmy zatem formy prezentacji sku-
piając się na ich dynamice i metodach przykuwania 
uwagi publiczności.

formy prezentacji
Elevator pitch – oznacza gotowość przeprowadze-
nia prezentacji firmy, organizacji, idei, projektu itd 
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w bardzo krótkim czasie, od trzydziestu sekund do 
dwóch minut. Tak jak podczas szybkiej rozmowy 
w windzie - to krótki konkretny opis projektu, ma-
jący na celu przedstawienie idei w ciągu kilkunastu 
sekund, czyli tyle ile jedzie winda. Wywodzi się i jest 
praktykowana najczęściej w biznesie, należy do szero-
ko omawianego biznesowego marketingu.

Lightning talk – „błyskawiczna wypowiedź” to krót-
kie wystąpienie, czasami z wykorzystaniem dodatko-
wej prezentacji. Najczęściej organizuje się wydarzenia 
podczas których występuje szesnaścioro mówców 
i mówczyń, każdy i każda z nich ma po pięć minut. 
Wykorzystywane także jako osobny moduł w trakcie 
dużych konferencji. Lighting Talk wywodzi się z kon-
ferencji technologicznych, początkowo poświęconych 
językom programowania (Python 1997, Yet Another 
Perl Conference 2000). 

Pecha Kucha (wym. peczakcza) – z języka japońskiego 
dźwięki rozmowy; to rodzaj prezentacji wymyślony 
przez parę architektów Astrid Klein i Marka Dythama 
w 2003 w Tokio. PechaKucha wyróżnia żelazna for-
muła 20x20 czyli dwadzieścia slajdów, każdy wyświet-
lany przez dwadzieścia sekund, co daje sześć minut 
czterdzieści sekund na pojedyncze wystąpienie. 
Pomysł zrodził się w celu ożywienia nudnych i przy-
długich prezentacji architektonicznych. Początkowo 
prezentacje PK obejmowały dziedziny kreatywne: 
malarstwo, grafika, design, architektura itd. Jednak 
wyczuwa się tendencję, aby obecnie poruszać wszyst-
kie tematy mimo dużego sentymentu do prezentacji 
z dziedzin kreatywnych. Dziś PK organizowane są 
w ponad 700 miastach na całym świecie.

Ignite (ang. zapalać) – podobnie jak PechaKucha 
posiada twardą regułę. W Ignite jest to 15×20, czyli 
piętnaście slajdów, każdy wyświetlany przez dwa-
dzieścia sekund. Spotkanie Ignite zorganizowano 
po raz pierwszy w Seattle. Sponsorowane było przez 
wydawnictwo O’Reilly, które zajmuje się publikowa-
niem książek programistycznych. Spotkania Ignite 
organizowane są wielu miejscach na świecie, również 
w Polsce.

dlaczego warto?
Przytoczone formy prezentacji rozwijają się i zyskują 
coraz więcej entuzjastów i entuzjastek. W przykła-
dach wyraźnie widać jak bardzo krótkie i zwięzłe 
formy są atrakcyjne dla oglądających, ale pokazują 
też, że to potężne wyzwanie dla osób prezentują-
cych. Krócej – to w tym przypadku – znacznie lepiej. 
Występując przed ludźmi w krótkiej formule mamy 
dużo większą szansę ich zainteresować, prezentując 
nowe treści i zagadnienia, możemy zasiać ziarno cie-
kawości, pozostać w pamięci i pociągnąć za sobą już 
na początku. W innej sytuacji skazujemy się na bycie 
tłem dla przerwy kawowej.

prezentacja i jej rozwinięcie
Nie od dziś wiadomo, że najważniejsze decyzje 
omawiane są w kuluarach. Dajmy szansę na rozmowy 
bardziej szczegółowe w czasie przerw, w nieoficjalnej 
atmosferze. Dobrym zwyczajem jest również przygo-
towanie dwóch skryptów – pierwszego do prezenta-
cji, a drugi z nich powinien być bardziej szczegółowy, 
z większą ilością tekstu opisującego nasz temat. Ten 
skrypt rozdajmy po naszym wystąpieniu, w ten spo-
sób osoby zainteresowane –- a takich właśnie sporo 
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przybyło   będą miały okazję samodzielnie przyjrzeć 
się (i utrwalić) zagadnienia poruszane podczas wystą-
pienia. 
 Pamiętajmy także, że nasze prezentacje powinny 
być skalowalne, tzn. powinniśmy być gotowi na opo-
wiedzenie tego samego tematu, problemu z wykorzy-
staniem każdej z przedstawionych metod: Elevator 
Pitch przez Lighting Talk, Ignite, PechaKucha’e do 
dłuższej rozprawy (dla zorientowanych już entuzja-
stów) oraz przygotowując prezentację do samodziel-
nego przestudiowania. 
 Gotową prezentację możemy umieszczać – a póź-
niej linkować i zamieszczać na swoich stronach 
internetowych – dzięki serwisom, które zajmują się 
publikacją prezentacji, np. scribd.com. Jeśli zdecy-
dujemy się na taki krok, nie zapominajmy o podaniu 
(np. w ostatnim slajdzie) swoich danych kontakto-
wych (mail, strona www, numer telefonu, etc.)

dodatkowe materiały
Publikacja prezentacji online
www.isuu.com – strona umożliwia publikowanie 

książek, gazet również prezentację z plików pdf, 
wygenerowaną publikacją możemy się dzielić on-
line oraz umieścić na stronach www.

www.scribd.com – podobnie jak issuu.com. Publi-
kacja materiałów z plików pdf, wygenerowaną 
publikacją możemy się dzielić online oraz umieścić 
na stronach www.

www.slideshare.net – strona umożliwia importowa-
nie plików ppt oraz publikację typowych prezen-
tacji online, prezentację możemy dzielić się online 
oraz umieszczać na stronach www.

Tworzenie prezentacji online
www.slidewiki.org – możliwość tworzenia, zamiesz-

czania, edycji prezentacji online
www.prezi.com – atrakcyjny, nietuzinkowy a nawet 

wystrzałowy wygląd prezentacji? Proszę bardzo, 
zupełnie nowatorskie podejście do tworzenia 
prezentacji

www.drive.google.com – Dysk Google, który posiada 
funkcję tworzenie prezentacji

www.zoho.com/docs/ – Zoho Show – tworzenie 
prezentacji




