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DOBRE PRAKTYKI
NA ZŁE CZASY
Zestaw ponad 200 rekomendacji aby poprawić 
Twój sklep oraz podnieść jego konwersję

https://ideacto.pl/
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„Opracowanie BEST PRACTICES FOR ECOMMERCE to praktyczny manual 

dla sklepów internetowych, który krok po kroku wskazuje, jak powinna być 

skonstruowana witryna e-sklepu przyjazna klientowi. To od doświadczenia 

klienta w kontakcie ze stroną sklepu zależy jego satysfakcja z procesu 

zakupowego, która  w konsekwencji przekłada się na pozytywne opinie 

o sklepie, a także jego powrót po kolejne zakupy. BEST PRACTICES FOR 

ECOMMERCE to pozycja obowiązkowa i bardzo pomocna  zarówno dla 

tych, którzy dopiero rozpoczynają swój biznes w e-commerce, jak i tych, 

którzy chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i polepszyć swój 

serwis.”

Patrycja Sass - Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej 
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Wstęp
„Fakty nie przestają istnieć z powodu ich ignorowania.”

Aldous Huxley

Bez wątpienia jesteśmy obecnie świadkami dużych zmian w gospodarce zwią-

zanych z pandemią koronawirusa. Ekonomiści wieszczą globalny kryzys nie tylko 

w branżach najbardziej podatnych na wprowadzone ograniczenia związane z za-

hamowaniem rozprzestrzeniania choroby takich jaki turystyka czy gastronomia. 

Właściciele sklepów internetowych również obserwują spadek ilości transakcji.

Jednak z biegiem czasu nawet konsumenci którzy dotychczas mało entuzjastycz-

nie podchodzili do eCommerce poszukiwać będą możliwości realizacji zakupów 

na odległość. Według badań Izby Gospodarki Elektronicznej aż 37% responden-

tów uważa, że e-zakupy są zdecydowanie bezpieczniejsze w czasach pandemii niż 

zakupy stacjonarne.

Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych praktyk w eCommerce aby wesprzeć 

sklepy internetowe w przetrwaniu najtrudniejszego okresu pandemii. Nasze re-

komendacje pozwalają na poprawę współczynnika konwersji dzięki czemu można 

spróbować zrekompensować spadek ruchu. Mamy nadzieję, że chociaż niektóre z 

nich okażą się przydatne dla właściciele e-sklepów.

Dlaczego się nimi dzielimy?

Bo wierzymy, że to co dobre wraca – i kropka.

Jak korzystać z checklisty?

Zapoznaj się z naszymi dobrymi praktykami i zobacz jak usprawnią pracę nad Twoim pro-

jektem. Nasz zbiór jest uniwersalnym narzędziem, zatem checklistę możesz zastosować za-
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Miłego korzystania!

Nikodem Krajewski 

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu. 

Link do mojego profilu na Linkedin znajdziesz tutaj.

równo do wersji mobile, jak i do tej przeznaczonej na desktop. Na początku każdej sekcji 

znajdziesz ilustracje ułatwiające zrozumienie podpunktów, które powinno się traktować jako 

wskazówkę przy dalszej pracy nad swoją wersją sklepu. 

  

W skali światowej, użytkowanie internetu przy wykorzystaniu telefonów prześci- gnęło tra-

dycyjny desktop już w 2016 roku. Z tego powodu postawiliśmy na przed- stawienie ilustracji 

do checklisty w wersji mobile. Wskazujemy tym samym na do- brą praktykę projektowania 

rozwiązań wychodząc od podejścia "mobile first".

https://www.linkedin.com/in/nikodem-krajewski/
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Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim przedsięwzięciem jest 

przygotowanie dobrego i profesjonalnego e-biznesu. Publikacja Best 

Practices for eCommerce dostarcza elementarną wiedzę o tym, jak osiągnąć 

sukces na rynku handlu elektronicznego. A my na dostarczaniu, w Sendit 

S.A., znamy się najlepiej.

Wojciech Kliber, Managing Director, SendIT S.A.

Dla naszej firmy dobrej jakości UX był zawsze jednym z kluczowych 

wskaźników sukcesu projektu. Nie sztuką jest wdrożyć sklep. Jednak 

zrobienie tego w sposób, który podwoi konwersję, zmniejszy liczbę 

porzuceń koszyka, czy zwiększy średnią wartość zamówienia, wymaga 

doświadczenia i wiedzy. Wiedzy, którą chętnie dzielimy się w tym raporcie. 

Zapraszamy do współpracy.

Polski ecommerce jest dynamiczny i tworzy marki otwarte na innowacje. 

Wypracowano już dużo dobrych praktyk, aby ulepszyć jakość obsługi i 

obroty sklepu. Ten poradnik zbiera je i pozwala nie tylko poznać podstawy, 

ale także usystematyzować wiedzę. Inspiracja i edukacja plasują się wysoko 

w katalogu wartości Synerise, dlatego dołączyliśmy do tego projektu.

Kacper Gugała, Director of Sales, ORBA

Hubert Tworkowski, Marketing Director, Synerise
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01Checklista

Nagłówek i stopka
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Nagłówek

Logo jest podlinkowane do strony głównej.

W przypadku korzystania z hamburger menu (    ) w wersji mobile, należy 

zwrócić uwagę, iż nie zawsze ikona ta jest rozumiana jako miejsce, gdzie 

rozwinięte są kategorie. Dobrym sposobem jest więc podpisanie ikony 

(“Menu”).

Pole wyszukiwania znajduje się w nagłówku i zawiera przycisk akcji z etykietą 

„Szukaj” i/lub ikoną lupy.

W nagłówku zawsze widoczna jest ikona koszyka, wraz z informacją o ilości 

produktów w nim się znajdujących i ewentualnie łącznym ich koszcie.

Użytkownik ma łatwy dostęp do podstawowych funkcji takich jak logowanie/

rejestracja oraz listy zapisanych produktów (ulubione/schowek). 

Po zalogowaniu w miejscu logowania/rejestracji znajduje się odnośnik do 

konta użytkownika.

• Wprowadzenie przyklejonej (do górnej krawędzi przeglądarki) uproszczonej 

wersji nagłówka, w momencie przewijania strony w dół, lub:

• Ukrycie nagłówka przy przewijaniu strony w dół. Nagłówek powinien się 

pojawiać, gdy użytkownik rozpocznie scrollowanie w górę. 

Warto rozważyć
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Menu główne

Kategorie menu są na tyle intuicyjne, że użytkownik nie musi się zastanawiać, 

w której znajdują się poszukiwane produkty.

W nazwach kategorii menu nie użyto żargonu branżowego (z wyłączeniem 

sklepów zajmujących się sprzedażą specjalistycznych produktów).

W nazwach kategorii menu nie użyto żargonu branżowego.

W menu nie występuje kategoria „Inne” lub “Pozostałe”.

W menu nie ma kategorii pustych (nie zawierających żadnych produktów).

Stopka

W stopce znajdują się odnośniki do:

strony z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, adres e-mail, 

telefon wraz z godzinami obsługi),

regulaminu,

polityki prywatności,

FAQ,

zwrotów,

reklamacji

informacji nt. sposobów płatności,

informacji nt. sposobów dostawy,

newslettera.
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• Dodanie odnośnika do sklepów stacjonarnych, jeżeli są dostępne.

• Dodanie odnośnika do profili sklepu w serwisach społecznościowych.

• Dodanie informacji o certyfikatach i zabezpieczeniach w formie tzw. security 

badges.

• Dodanie formularza zapisu na listę newslettera.

• Dodanie w sekcji „Kontakt” formularza kontaktowego przeznaczonego do 

wysyłania zapytań.

Warto rozważyć

Sklep internetowy posiada sekcję „Kontakt”, w której znajdują się dane 

kontaktowe właściciela sklepu.

Sklep internetowy zawiera podstronę z informacjami o kosztach dostawy, 

czasie wysyłki, metodach płatności i polityce zwrotów towaru.
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02Checklista

Strona główna
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Na stronie głównej wyraźnie zaprezentowana jest propozycja wartości (value 

proposition) sklepu (w formie tagline’a lub banera lub USP).

Strona główna jest na bieżąco aktualizowana (sprawia wrażenie „żywej”).

Strona główna zawiera elementy budujące zaufanie, np.: logotypy 

producentów, partnerów, klientów, opinie, wyróżniki, certyfikaty z serwisów 

opiniujących itp.

Na stronie głównej znajduje się baner z np. promocjami/nowościami.

• Dodanie modułu prezentującego zdjęcia użytkowników korzystających z 

produktów sklepu, np. poprzez oznaczenie hashtagiem/konta sklepu na 

Instagramie.

• Dodanie możliwości zapisu do newslettera/programu lojalnościowego.

• Przedstawienie, w dalszej części strony głównej, obszaru zawierającego 

bestsellery (np. “Najczęściej kupowane”).

• Przedstawienie, w dalszej części strony głównej, dla użytkowników 

powracających na stronę, obszaru zawierającego ostatnio oglądane produkty.

Warto rozważyć

Strona główna



14

Slider

W wersji mobile, slider nie przesuwa się automatycznie. 

Pod sliderem znajdują się oznaczenia graficzne sugerujące, iż znajduje się 

więcej slajdów. 

Slajdy nie są jedynym sposobem dotarcia do określonych funkcjonalności i 

treści. W sklepie wydzielona jest oddzielna podstrona agregująca wszystkie 

promocje.

W wersji mobile, zmiana slajdu jest możliwa za pomocą gestu przesunięcia 

(on swipe).
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03Checklista

Lista produktów
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Lista produktów

Lista produktów zawiera nagłówek z nazwą danej kategorii.

Lista wyświetla ścieżkę powrotu- tzw. okruszki, z ang. breadcrumbs (zwłaszcza 

jeśli występują w strukturze serwisu 3 poziomy zagnieżdżenia i więcej).

Listę można ułożyć np: od najtańszych produktów/alfabetycznie. Ważne, aby 

zaznaczony był kierunek sortowania (A/Z lub Z/A).

Lista produktów zawiera paginację (podział na strony) lub wprowadzona jest 

możliwość doładowywania kolejnych produktów (infinite scroll).

Na podstronie znajduje się informacja o liczbie produktów znajdujących się 

na liście (także po przefiltrowaniu) oraz liczbie stron listy.

Po załadowaniu podstrony z listą produktów pop-upy nie są wyświetlane, 

ponieważ większość użytkowników zamknie je, nie poświęcając czasu na 

zapoznanie się z ich treścią i spowodują irytację.

Dodanie na miniaturkach produktów oznaczenia promocja, nowość.

• Opcję zmiany widoku listy produktów: kafelki/lista.

• Zastosowanie funkcji quick shop – przycisk „Dodaj do koszyka” już na stronie 

listy, jeżeli produkty nie występują w różnych wersjach (kolor, rozmiar, inne 

atrybuty).

• Zmianę zdjęcia po kliknięciu na miniaturki kolorów w boksie produktowym.

Warto rozważyć
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Filtrowanie

Lista zawiera możliwość filtrowania. Filtry dopasowane są do obszaru 

działalności sklepu. Przykładowe atrybuty: zakres cenowy, producent, kolor, 

rozmiar, promocje.

Filtry pozwalają na wybór wielu opcji w każdym atrybucie (zamiast tylko 

jednej).

Strona informuje użytkownika o filtrach, które są aktywne oraz umożliwia 

usunięcie ich i dodanie kolejnych.

Istnieje możliwość wyczyszczenia wszystkich aktywnych filtrów jednym 

przyciskiem.

Najczęściej używane atrybuty znajdują się na samej górze panelu z filtrami. 

Wszystkie filtry znajdują się w jednym miejscu.

Użytkownik ma możliwość filtrowania także po podkategoriach kategorii, w 

której się znajduje.

Dopasowanie ilości filtrów do specyfiki produktu (nie może być ich za dużo, 

aby uniknąć zagubienia się użytkownika).

Zatwierdzanie filtrów powinno działać automatycznie lub poprzez kliknięcie w 

przycisk “Zatwierdź filtry” zawężać listę produktów.

Wielkość pól służących do wyboru filtrów powinna być tak dopasowana tak, 

aby użytkownik nie miał problemu z kliknięciem i wybraniem ich.
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Produkt na liście

Produkt posiada klikalną miniaturę oraz nazwę lub cały obszar boksa 

produktowego przenosi do strony produktu.

Jeżeli produkty występują w wersjach kolorystycznych (lub innych wariantach) 

wyświetlona jest odpowiednia informacja o nich (np. miniaturki kolorów).

Nazwy produktów są możliwie krótkie i zawierają tylko przydatne informacje 

(np. nie zawierają kodów produktów).

Boks produktowy jest czytelny i nie zawiera zbyt dużej liczby elementów.
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04Checklista

Karta produktu



20

Karta produktu

Karta produktu zawiera pełną nazwę produktu oraz indywidualny kod 

produktu (jeżeli występuje, w szczególności, gdy produkty nie posiadają 

unikalnych nazw lub w ofercie znajdują się produkty bardzo do siebie 

podobne).

Na karcie produktu znajduje się wyznaczone miejsce na prezentację ceny 

produktu.

Dla produktów przecenionych: na karcie produktu zaprezentowana jest 

cena promocyjna oraz przekreślona cena podstawowa. Obok znajduje się 

informacja o wysokości obniżki (w formie procentowej lub walutowej).

Na podstronie znajduje się informacja o producencie. Kliknięcie w nazwę 

producenta powoduje przeniesienie do podstrony z listą wszystkich 

produktów przez niego oferowanych, dostępnych w sklepie.

Użytkownik ma możliwość zapoznania się ze ścieżką powrotu (tzw. okruszkami 

- breadcrumbs) w nagłówku podstrony (przydatne szczególnie w sklepach, 

które posiadają co najmniej 3 lub więcej poziomów zagnieżdżenia kategorii).

• Poinformowanie klienta specjalnym oznaczeniem (np. „Ostatnie 5 sztuk”) o 

niskim stanie magazynowym danego produktu, w celu zwiększenia motywacji 

do podjęcia szybkiej decyzji zakupowej.

• Umieszczenie informacji o tym ile egzemplarzy zostało sprzedanych, w celu 

zwiększenia zaufania do produktu.

Warto rozważyć
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Konfigurowanie produktu

Dla produktów posiadających warianty alternatywne: na karcie produktu 

wprowadzono możliwość zapoznania się z innymi jego wariantami 

(wielkościami, kolorami itd.). Przed dodaniem do koszyka użytkownik ma 

możliwość podjęcia decyzji, który wariant wybiera.

Dla produktów posiadających warianty alternatywne: istnieje możliwość 

zapisania się na powiadomienie mailowe w przypadku braku jednego z 

wariantów (np. braku rozmiaru buta).

• Udostępnienie opinii klientów.

• Udostępnienie oceny produktu.

• Możliwość wysłania wiadomości z linkiem do produktu do innej osoby za 

pomocą Messengera.

• Umieszczenie na dole karty produktu produktów komplementarnych lub/i 

rekomendowanych.

Warto rozważyć

Dodawanie produktu

Na karcie produktu znajduje się przycisk dodawania do koszyka, który jest 

odpowiednio wizualnie wyróżniony względem pozostałych elementów 

podstrony.

Dla produktów niedostępnych: przygotowana została specjalna wersja strony 

produktowej z możliwością zapisania się na powiadomienie mailowe, gdy 

produkt wróci do oferty.
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Z poziomu karty produktu istnieje możliwość dodania produktu do schowka/

listy życzeń/ulubionych.

• Dla sklepów posiadających placówki stacjonarne: wprowadzenie możliwości 

sprawdzenia dostępności produktu w punktach stacjonarnych, na karcie 

produktu.

Warto rozważyć

Galeria

Na karcie produktu znajduje się miejsce przeznaczone na umieszczenie 

zdjęcia.

Jeżeli w galerii zamieszczone jest więcej jak jedno zdjęcie, użytkownik jest o 

tym poinformowany (np. za pomocą miniatur innych zdjęć).

W wersji mobile, przeniesienie na inne zdjęcie w galerii polega na 

przesunięciu palcem (on swipe).

Istnieje możliwość powiększenia zdjęcia w celu zapoznania się z jego 

szczegółami.

Zamieszczone zdjęcia posiadają dużą rozdzielczość pozwalającą na 

zapoznanie się z detalami.
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• W zależności od branży, w której działa sklep, wprowadzenie dodatkowych 

form zdjęć takich jak: zdjęcia 360 stopni, zdjęcia pokazujące produkt w skali 

(np. trzymany w ręce), zdjęcia z produktem na modelach (branża fashion) lub 

wideo na którym widać szczegóły produktu.

Warto rozważyć

Strefa kontentu

W ramach karty produktu znajduje się wygospodarowane miejsce 

przeznaczone na tekstowy opis produktu. Dla produktów tego wymagających 

wprowadzona została tabela z danymi technicznymi.

Na karcie produktu zostały zamieszczone informacje o wysyłce - jej 

sposobach, kosztach oraz przybliżonym czasie realizacji.

• Wprowadzenie możliwości zapoznania się z opiniami klientów oraz dodania 

własnej recenzji.

• Wprowadzenie możliwości zapoznania się z oceną produktu oraz rankingami.

• Wzbogacenie tekstu o ikony ułatwiające zapoznanie się z podstawowymi 

cechami produktu, co ułatwi odbiór i szybkie zrozumienie opisu produktu.

• Umieszczenie na karcie produktu opisu możliwości zwrotu produktu. Ważne, 

aby procedura była możliwie jak najkrótsza i łatwa w realizacji.

Warto rozważyć
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05Checklista

Wyszukiwarka
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Pole wyszukiwania

Przycisk wyszukiwania jest widoczny i wyróżnia się kolorem od pola 

wyszukiwania.

W polu wyszukiwania znajduje się placeholder z tekstem wskazującym na to, 

co użytkownik może wyszukiwać. . Placeholder powinien znikać od razu po 

kliknięciu na pole a pojawiać po zmianie focusa na innym polu, o ile był pusty.

• Wyświetlanie listy z sugerowaną listą wyników w trakcie wpisywania frazy pod 

polem wyszukiwania.

• Autouzupełnianie wpisywanego przez użytkownika hasła wyszukiwania.

• Autokorektę literówek i błędów we wpisywanych przez użytkownika hasłach 

wyszukiwania.

Warto rozważyć

Lista wyników

W tytule podstrony z listą wyników wyszukiwania znajduje się nazwa 

poszukiwanej frazy i liczba wyników.

Istnieje możliwość szybkiego poprawienia wyszukiwanej frazy poprzez 

odnośnik z sugestią lub wprowadzenie nowej frazy w polu wyszukiwania.

Wpisywana fraza pozostaje w polu wyszukiwania po przejściu do listy 

wyników.

Na podstronie prezentowane są kategorie wraz z liczbą znalezionych wyników 

(np. sukienki (9), bluzy (3), itd.).
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Na liście wyników wyszukiwania prezentowane są filtry globalne, np. cena, 

producent (jeśli takie występują na stronie).

Na stronie z listą wyników wyszukiwania wprowadzona jest paginacja 

(numeracja stron) albo funkcja doładowania produktów (działanie powinno 

być tożsame ze stroną kategorii).

Na podstronie zaprezentowany jest komunikat o braku wyników wyszukiwania.

Na podstronie wyświetlona jest sugestia sprawdzenia, czy fraza została 

wpisana poprawnie.

Na podstronie wyświetlona jest sugestia powrotu do poprzedniej strony lub 

na stronę główną.

• Wyświetlanie na podstronie listy ostatnio przeglądanych produktów.

• Wyświetlanie domyślnych produktów (np. przy wpisaniu “bluz” zamiast “bluza” 

wyświetlane są bluzy) lub sugestii z odnośnikiem do prawidłowej frazy.

Warto rozważyć
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06Checklista

Koszyk
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Kliknięcie w ikonę koszyka, w nagłówku, powoduje przejście do koszyka 

lub rozwinięcie podglądu mini-koszyka (miniatury produktów, nazwy, ceny, 

podsumowanie kosztów oraz przycisk przenoszący do podstrony Koszyk).

W sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany, a umieszcza w koszyku 

produkty, to po zalogowaniu te produkty nadal powinny zostać w koszyku.

Podstrona Koszyk posiada nagłówek z informacją o liczbie produktów, która 

się w nim znajduje.

Jeżeli produkt zawiera dodatkowe parametry, tj. kolor lub rozmiar, to są one 

zaprezentowane w Koszyku.

Poniżej listy produktów wyświetlane jest podsumowanie z wartością 

zamówienia oraz wysokością przyznanych rabatów.

Podstrona Koszyk posiada przycisk „Przejdź do zamówienia”/„Złóż 

zamówienie”/”Przejdź do kasy” lub podobny.

Podstrona Koszyk zawiera link powrotny (np. „Powrót” lub lepiej – „Wróć do 

[nazwa ostatnio przeglądanej podstrony]”).

Stan Koszyka jest zapamiętywany pomiędzy wizytami na stronie lub 

użytkownik jest informowany o fakcie automatycznego wyczyszczenia go po 

zakończeniu sesji.

Umieszczona jest informacja o tym, że dodanie produktu do Koszyka nie 

oznacza jego rezerwacji (lub zaznaczenie, że jest inaczej).

Została zaprojektowana dodatkowa wersja podstrony Koszyk dla widoku 

z brakiem produktów. W widoku tym znajdują się polecane produkty - 

promocje oraz przycisk “Wróć do zakupów”/”Kontynuuj zakupy”.

Produkty w koszyku i ich wybrane parametry oraz dodatkowe opcje 

zamówienia, dostawy, promocji itp. są zaprezentowane w taki sposób, by 

użytkownik mógł w prosty sposób porównywać wybrane produkty.

Na podstronie Koszyk znajduje się pole na wpisanie kodu rabatowego.

Koszyk
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• Dodanie informacji o możliwej darmowej przesyłce (np.: „Brakuje Ci 20 zł do 

darmowej przesyłki”) w widoku Koszyka.

• Dodanie informacji o zwrotach, gwarancjach i bezpieczeństwie płatności w 

widoku Koszyka.

• Wprowadzenie opcji dodania produktu do schowka/listy życzeń w Koszyku, 

przy każdym z produktów.

• Umieszczenie modułu z propozycjami dodatkowych produktów pod 

podsumowaniem zamówienia, w Koszyku. Rekomendacja oparta jest np. na 

zachowaniu zakupowym innych klientów („Inni klienci kupili również...”). Mogą 

to być także produkty komplementarne, nieprzekraczające 60% wartości 

produktów już dodanych do koszyka.

Warto rozważyć

Podstrona Koszyk zawiera informacje o czasie i minimalnym koszcie dostawy 

poprzedzonym słowem „od”.

W Koszyku znajduje się informacja o możliwych formach płatności.
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Proces zamawiania

Nagłówek ulega uproszczeniu, tzn: prezentowane jest logo, informacje o 

krokach, link „Wróć do sklepu”, ewentualnie nr infolinii.

Sekcja stopki ulega uproszczeniu, tzn. zawiera: nazwę sklepu, link do 

regulaminu, informacje dodatkowe jak: logotypy, metody płatności, 

informacje o bezpieczeństwie SSL, informacje o gwarancji. Uproszczenie 

stopki ma mniejsze znaczenie, niż uproszczenie nagłówka.

Aktualny krok w procesie zamawiania jest wizualnie wyróżniony od 

pozostałych.

Finalizacja płatności (checkout) odbywa się w ramach bezpiecznego 

połączenia https.

Bezpieczeństwo procesu zamawiania jest podkreślone np. poprzez ikony 

wskazujące na nie lub umieszczone certyfikaty bezpieczeństwa.

Użytkownik jest informowany odpowiednio wcześnie o sposobach i kosztach 

dostawy, najlepiej na samym początku procesu (w zależności od konstrukcji 

procesu zamawiania).

Różnica między polami obowiązkowymi w wypełnieniu, a opcjonalnymi jest 

wyraźnie zaznaczona na wszystkich etapach procesu.

Na każdym z kroków wprowadzono możliwość nawigacji - link umożliwiający 

powrót do poprzedniego lub przejście do następnego kroku.

Użytkownik jest informowany jakie warunki musi spełniać, by przejść do 

kolejnego kroku.
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Zostały zdefiniowane odpowiednie rodzaje inputów, pozwalające wyświetlać 

odpowiednie rodzaje klawiatur na urządzeniach mobilnych (np. klawiatura 

wyświetlająca “@” podczas wpisywania adresu e-mail).

Długość pól jest odpowiednia - tak, aby użytkownik w miarę możliwości 

widział co wpisuje.

W polach takich jak np. adres, imię i nazwisko została wyłączona autokorekta 

(jest to ściśle powiązane z faktem, że dane te są często błędnie poprawiane 

przez słowniki na urządzeniach mobilnych, co powoduje frustrację 

użytkowników).

Kliknięcie na poszczególny krok w procesie zamówienia wstecz powoduje 

przeniesienie do tego kroku.
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Krok 1 - Logowanie i rejestracja
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Użytkownik ma możliwość dokonania zakupów bez rejestracji. Może także 

założyć nowe konto (zarejestrować się) lub zalogować się oraz, jeśli istnieje 

taka opcja w serwisie, zalogować się przez social media/konto Google.

Opcja zamawiania jako gość jest wyraźnie wyróżniona.

Formularz logowania zawiera jedynie pola: “E-mail” oraz „Hasło”, przycisk 

„Zaloguj się” oraz link (umieszczony pod formularzem) „Zapomniałeś hasła?”

Link „Zamów bez rejestracji” prowadzi do następnego kroku w procesie 

zamawiania.

Jeśli do dokonania zakupu wymagana jest rejestracja/logowanie, to po 

przejściu tego procesu użytkownik wraca do kroku, na którym przerwał 

zakupy.

Użytkownik podczas rejestracji jest od razu poinformowany jakie warunki 

powinno spełniać hasło (w postaci umieszczenia stosownego tekstu obok 

pola).

• Wprowadzenie możliwie jak najkrótszego formularza rejestracji, w którym pola 

są łatwe do wybrania.

• Informowanie użytkownika jakie warunki bezpiecznego hasła spełnia to, które 

obecnie wpisuje w pole, w czasie rzeczywistym (podczas uzupełniania pola - 

live inline validation).

• Podanie konkretnych korzyści, dla których warto się rejestrować, w widoku 

rejestracji.

• Uniknięcie potrzeby ponownego wpisywania hasła - lepiej upewnić się, że 

użytkownik wpisał poprawnie e-mail – prośba o powtórzenie e-maila podczas 

rejestracji.

Warto rozważyć

Uwaga! Nie zalecamy wymuszania na użytkowniku założenia konta.
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Krok 2 - Dane zamawiającego
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Formularz z danymi zamawiającego zawiera odpowiednie obowiązkowe pola: 

imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon, e-mail. Ilość pól 

powinna być jak najmniejsza, a jeżeli formularz jest długi warto podzielić go 

na sekcje.

Na podstronie z danymi zamawiającego, nad formularzem, znajduje się 

informacja o tym, jak oznaczone są pola wymagane.

Dla zalogowanych użytkowników niektóre pola wypełniają się automatycznie 

(np. dane dostawy i rozliczeniowe).

Koło formularza z danymi znajduje się checkbox „Chcę otrzymać fakturę VAT” 

z możliwością skopiowania danych z formularza dostawy.

Dla zalogowanych użytkowników przy poszczególnych sekcjach (np. adres) 

znajduje się możliwość edycji wcześniej wprowadzonych danych.

Walidacja pól formularza odbywa się dynamicznie tzn. po wypełnieniu pola 

pojawiają się informacje, że zostało ono wypełnione poprawnie/błędnie.

Użyto kolorów o wysokim kontraście do walidacji (zielony i czerwony) i znaków 

(np.     i !).

Dla błędnie wypełnionych pól pojawia się komunikat, jak naprawić pomyłkę.

• Wprowadzenie ustawień domyślnych przyspieszających wypełnienie 

formularza (np. Polska dla kraju, jeżeli 99% użytkowników to Polacy) w polach 

wyboru.

• Wprowadzenie uzupełniania automatycznego w polu miasto na podstawie 

kodu pocztowego.

• Nie “przepuszczanie” w polach formularza liter wymagających wpisania cyfr i 

odwrotnie.

• Wystąpienie komunikatu o konieczności sprawdzenia poprawności adresu 

e-mail, w polu z koniecznością wpisania adresu w przypadku braku “@”.

Warto rozważyć
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Krok 3 - Dostawa i płatność
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W kroku „Dostawa i płatność” użytkownik ma możliwość wyboru sposobu 

dostawy oraz płatności.

Jeżeli sposób dostawy wymaga wyboru placówki, podania lokalizacji lub 

dodania informacji, to po jego wyborze pokazują się przeznaczone do tego 

celu pola (np. wybór Paczkomatu).

Przy każdym sposobie dostawy występuje informacja o jego koszcie oraz 

przewidywanym czasie doręczenia przesyłki.

Sposoby płatności są jasno opisane dla użytkownika (np. płatność PayU - 

przelewy on-line).

Użytkownik jest informowany o prowizjach (jeżeli występują).

Na podstronie znajduje się link umożliwiający powrót do poprzedniego kroku.

Podstrona posiada przycisk „Przejdź do [nazwa_następnego_kroku]”.

• Wprowadzenie na podstronie informacji o wdrożonych w sklepie 

zabezpieczeniach.

• Poinformowanie użytkownika na którym etapie nastąpi płatność, jeżeli wybrał 

płatność on-line.

• Umożliwienie wpisania kodu rabatowego lub karty upominkowej, w 

szczególności po bezpośrednim przeniesieniu użytkownika do procesu 

zamówienia z mini-koszyka.

Warto rozważyć

Uwaga! Uwaga! Można zamienić krok 2. i 3. kolejnością, jeżeli występuje wiele sposobów 
dostawy, a każdy z nich wpływa na rodzaj wymaganych danych od użytkownika.
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Krok 4 - Podsumowanie
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Podstrona zawiera obszary takie jak.: „Lista zamawianych produktów”, „Dane 

zamawiającego”, „Sposób dostawy”, „Metoda płatności”.

Każdy z obszarów zawiera link „Edytuj”, którego kliknięcie cofa użytkownika 

do odpowiedniego kroku procesu zamówienia. Krok, do którego wrócił 

użytkownik powinien posiadać przycisk „Zatwierdź zmiany” lub „Wróć do 

podsumowania”.

Nad przyciskami zatwierdzającymi zakup znajdują się checkboxy, które 

zawierają informacje dotyczące akceptacji regulaminu/wykorzystywania 

danych osobowych. Nie są domyślnie zaznaczone oraz wyraźnie odróżniono 

od siebie pola obowiązkowe oraz nieobowiązkowe do zaznaczenia

Dane do faktury i dane wysyłkowe są wyraźnie od siebie oddzielone i 

odpowiednio oznaczone (jeżeli oba warianty występują).

Jeśli wcześniej została wybrana opcja „Odbiór osobisty”, to w podsumowaniu 

podany jest jeszcze raz pełny adres odbioru przesyłki.

Na podstronie w sposób wyróżniony prezentowana jest całkowita kwota do 

zapłaty.

W ramach widoku istnieje możliwość zaznaczenia (zaakceptowania) wszystkich 

zgód (checkboxów) związanych z zakupem.

Widok zawiera przycisk zatwierdzający zakup wraz z etykietą. Przykłady 

dozwolonych CTA (call to action- przycisk nawołujący do wykonania akcji): 

„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „Kupuję i płacę”, „Zamawiam i płacę”. 

Są to przyciski regulowane art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o 

prawach konsumenta.

Uwaga! Użytkownik sam powinien podjąć decyzję o zaznaczeniu 
zgód. Nie powinny one być domyślnie wybrane.
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Krok 5 - Potwierdzenie zamówienia



41

Na podstronie prezentowane są: informacje o przyjęciu zamówienia i 

dokonanej opłacie (jeśli użytkownik jej dokonał), podziękowanie, numer 

zamówienia oraz informacja, że potwierdzenie zostało wysłane także na adres 

e-mail.

W przypadku nieudanej próby płatności wyświetlana jest alternatywna wersja 

potwierdzenia z informacją o możliwej przyczynie zaistniałej sytuacji oraz o 

tym, jak dokonać ponownej próby przelewu.

• Umieszczenie przycisków „Przejdź do mojego konta” (jeżeli możliwe) i „Przejdź 

do strony głównej” na podstronie.

• Umieszczenie modułów zachęcających użytkownika do wykonania 

mikrokonwersji, np. zapisania się do newslettera, obserwowania profili sklepu 

w mediach społecznościowych. Warto zaprezentować w tym miejscu korzyści 

płynące z wykonanego zadania.

Warto rozważyć
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Konto użytkownika
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Konto użytkownika zawiera lokalne menu umożliwiające otwieranie 

poszczególnych podstron.

Konto użytkownika

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania i edycji adresu dostawy oraz adresu 

rozliczeniowego.

Użytkownik ma możliwość dodania więcej niż jednego adresu dostawy/

rozliczeniowego (np. “Dom” i “Praca”).

Adres podany podczas składania zamówienia jest zapisywany na koncie 

użytkownika.

Dane użytkownika

Użytkownik ma wgląd w złożone przez niego zamówienia.

Lista zamówień zawiera takie informacje, jak numer zamówienia, data 

zamówienia, wartość zamówienia, status zamówienia oraz przejście do 

szczegółów.

Szczegóły zamówienia zawierają takie dane jak: lista zamówionych produktów, 

dane zamawiającego, sposób dostawy, metoda płatności.

Dla niezapłaconego zamówienia istnieje możliwość opłacenia zamówienia.

Historia zamówień
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Użytkownik może zmienić dane osobowe i hasło przypisane do konta.

Zmiana hasła wymaga podania starego hasła oraz ustalenia nowego.

Użytkownik ma możliwość usunięcia konta.

Przed usunięciem konta użytkownik pytany jest o potwierdzenie tej czynności.

Ustawienia konta
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Lista ulubionych 
produktów
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Użytkownik ma możliwość usunięcia produktu z listy ulubionych.

Istnieje możliwość dodania produktu do koszyka bezpośrednio z listy 

ulubionych produktów, po uprzednim wybraniu rozmiaru i/lub ilości (o ile 

oferowane produkty tego wymagają).

Lista ulubionych produktów

• Brak konieczności rejestracji/logowania, w celu skorzystania z listy życzeń/

ulubionych. Użytkownik jednocześnie powinien być informowany, że zapisane 

produkty bez zalogowania się dodane są do listy ulubionych tymczasowo (na 

czas sesji), nie na stałe.

Warto rozważyć
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Nawigacja

Jest spójna i konsekwentna w ramach całego serwisu - menu, wyszukiwarka, 

nagłówki zawsze umieszczone są w tym samym miejscu niezależnie od 

prezentowanej treści.

Wszystkie przyciski służące wykonaniu ważnych dla użytkownika akcji (np. 

dodania do koszyka) są wyraźnie odróżnione od innych linków i przycisków 

(drugorzędnych).

Elementy (przyciski itd.) nieaktywne są wyraźnie oznaczone i są odróżnione od 

elementów aktywnych.

Przyciski i linki mają jednoznaczne, zrozumiałe dla użytkownika etykiety (np. 

„Przejdź do koszyka”, a nie „Kliknij tutaj”).

W sklepie wprowadzono system powiadomień, który informuje użytkownika 

o stanie systemu (ładowanie, przetwarzanie danych) oraz wykonanych akcjach 

(np. dodanie do koszyka lub porównywarki).
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