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Kiedyś było tak… 



• Jesteśmy zabiegani 

• Wytworzyła się kultura pracy 24/7 

A dzisiaj… 



No i od 20 lat w Polsce mamy 

możliwość korzystania z internetu… 



Internet 

63% gospodarstw 

domowych ma dostęp 

do internetu 



Internet 

52% osób korzysta 

z internetu 

Ponad 51% 

internautów to osoby 

pomiędzy 15 a 34 

rokiem życia 



Internet jest i będzie jednym z podstawowych 

kanałów komunikacji dla 

mieszkańców 

turystów 

przedsiębiorców 
 



Zanim nadejdzie 

transakcja 

Komunikacja 

Informacja 



Narzędzia e-komunikacji 

 





• Architektura informacji 

• Użyteczność 

• Projektowanie zorientowane na użytkownika 



Użyteczność według Jakoba Nielsena: 

• nauczalność - jak łatwo jest wykonać proste zadania przy pierwszym kontakcie z produktem 

• efektywność - jak szybko korzystają z produktu użytkownicy, którzy już go znają 

• zapamiętywalność - łatwość przypomnienia sobie korzystania z produktu po dłuższej przerwie 

• błędy - jak często są popełniane i jak łatwo użytkownicy mogą się z nich wydobyć 

• satysfakcja - jak bardzo produkt przyjemny jest w korzystaniu. 



Kilka przykładów 

 



Strona internetowa 

• Nieczytelna nazwa 

• http://www.zbiczno.brodnica.net/ 

 



• Na stronie jest 

prawdopodobnie 

wszystko  

• Ponad 30 

bannerów na 

stronie, które się 

animują 

• A gdzie jest 

kontakt? 

 

www.chorzow.eu 

 

 





Newsletter 

• 3 wiadomości w 

jednym czasie 

• Brak polskich 

czcionek 

• Brak linku do 

szczegółów 

wiadomości 

• Forma bezosobowa 

 



Mailing – jak urząd komunikuje się z firmami 

Błędne adresy e-mail 

Spam 

Odpowiedzi z ustawą w tle 

Odpowiedzi w stylu 

„Dziękujemy przekażemy” 





• Wizerunkowo 

bardzo na plus 

• Jednak troszkę 

zapomniano o 

mieszkańcach 

 
www.kultura.lublin.eu 

 

 



Ilość kliknięć. Szukamy biur obsługi mieszkańca 

Krok 1. intuicyjnie wpisujemy 

lublin.pl. Klikamy na Miasto Lublin 

Krok 2. Przechodzimy na Lublin.eu. 

Klikamy na Urząd Miasta Lublin 

Krok 3. Przechodzimy na um.lublin.eu. 

Klikamy na „Urząd dla mieszkańca” 

Krok 4. Klikamy na „Biuro obsługi 

mieszkańca” 

Krok 5. Znaleźliśmy 





Możliwość umówienia się w sprawie „Rejestracji 

pojazdów”. 

Jedna osoba poświęcając 5 minut czasu może 

umówić fikcyjne wizyty na cały dzień. 

Tak wyglądał serwis WWW jednego z urzędów przez 2 dni. 

Przez przypadek w 

systemie PARP można było 

odczytać hasło do bazy. 



• Wykorzystania narzędzi społecznościowych - 

Facebook  

 



• Wykorzystania narzędzi społecznościowych - 

Youtube  

 



• Wykorzystania narzędzi społecznościowych - 

Blip 

 



• Wersja mobilna 

 



• Wykorzystanie blogów 

 



• Forum dyskusyjne 

 



• Strona eventowa 



• Komunikacja z obywatelem 



Obywatel sam może wybrać, w jaki sposób 

kontaktować się z urzędem. 

 

Natomiast urząd powinien zapewnić 

wielokanałowe świadczenie usług 

 

Trzeba być tam gdzie jest obywatel, nie 

można kazać obywatelowi gdzie ma być. 

 



  

Dziękuję za uwagę 

 
Marcin Kandefer 

mk@ideo.pl 

 

www.ideo.pl 


