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Trendy projektowe w prezentacji gospodarstw 
agroturystycznych w Internecie

Streszczenie. Celem pracy by o rozpoznanie formy graficznej (projektowej), jak  najcz ciej 
przyjmuj  witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych. W pracy postawiono pytanie 
badawcze, czy najnowsze trendy projektowe znajduj  zastosowanie w projektach takich wi-
tryn. Badaniom inspekcyjnym poddano 282 witryny obiektów, które zadeklarowa y, e prowa-
dz  dzia alno  agroturystyczn . W trakcie bada  inspekcyjnych weryfikowano wyst powanie 
koncepcji projektowych, m.in.: responsive web design, one-page, long-page, flat design, ma-

terial design, a tak e hero image. 
W zbiorze badanych witryn nie odnotowano ani jednej utworzonej w koncepcji flat design lub 
material design. Najpopularniejszym rozwi zaniem projektowym by a tzw. karuzela obrazów. 
Tylko jedn  witryn  oceniono jako zgodn  z trendem one-page design. Nieco wi ksz  popular-
no ci  cieszy y si  koncepcje responsywno ci oraz hero image. Witryny z badanego zbioru by y 
w wi kszo ci wykonane w klasyczny, zachowawczy sposób, wed ug standardów projektowych 
z lat 2008–2012.

S owa kluczowe: promocja agroturystyki, projekt graficzny, trendy projektowe, witryny re-
sponsywne, hero image

Wst p

Agroturystyka, jako relatywnie nowa forma turystyki, zyskuje w Polsce coraz wi ksze 
uznanie1. W stosunkowo krótkim czasie wykszta ci a popyt i poda  oraz wpisa a si  
w krajowy system organizacji turystyki2. Ruch turystyczny na wsi jest w du ej mierze 
kszta towany przez informacj , a ona bez wzgl du na ród o pochodzenia jest niezb d-

1 J. Zawadka: Ewolucja dzia alno ci agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw tury-
stycznych, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2010, 9(4), s. 627–638.
2 J. Wojciechowska: Fakty i mity o polskiej agroturystyce w aspekcie procesu komunikacji, [w:] K. Krzy-
anowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2013, s. 40–49.

k.krol@ur.krakow.pl
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na do wyboru obszaru recepcyjnego, a tak e okre lenia zwi zanych z nim atrybutów3. 
Jako  i szybko  informacji s  obecnie podstawowym czynnikiem konkurencyjno ci4.

Jedn  z metod przekazywania informacji jest promocja, rozumiana jako oddzia y-
wanie na potencjalnych nabywców, polegaj ce na dostarczaniu argumentacji i obietnic 
sk aniaj cych do zakupu5. Wspó czesny, konkurencyjny rynek wymusza na podmiotach 
gospodarczych podejmowanie dzia a  promocyjnych, „bez których nawet atrakcyjne 

oferty nie mog yby zaistnie  w ród konkurencyjnych propozycji i dotrze  do wiado-

mo ci potencjalnych nabywców”6. A. Bali ska zauwa a, e „coraz cz ciej informacje 

o imprezach turystycznych, destynacjach lub pojedynczych obiektach noclegowych 

pozyskiwane s  przez turystów z internetu”7. Za jedne z najbardziej skutecznych na-

rz dzi informacyjno-promocyjnych w sieci uznawane s  witryny internetowe. Sprawnie 

funkcjonuj ca strona, zajmuj ca wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania, zawieraj -

ca informacje o us ugach agroturystycznych i umo liwiaj ca rezerwacj  noclegu mo e 

stanowi  ród o przewagi konkurencyjnej8, 9.

Wielu w a cicieli gospodarstw agroturystycznych podejmuje próby wykorzystania 

potencja u stron internetowych do wyró nienia swojej oferty spo ród wielu innych 

i dotarcia z ni  do szerszego grona odbiorców10, 11, 12. Nie zawsze jednak s  one skutecz-

ne. Witryny gospodarstw agroturystycznych s  bowiem ma o widoczne w Internecie 

oraz odnotowuj  niewielk  liczb  odwiedzin13. Potencja  oddzia ywania witryn interne-

towych w du ej mierze zale y od podj tych dzia a  promocyjnych, stopnia ich przydat-

no ci, a tak e oprawy graficznej (koncepcji projektowej). 

3 K. Stepaniuk: Wp yw wybranych narz dzi promocji internetowej na poziom zainteresowania ofert  go-

spodarstw agroturystycznych – studium przypadku, Turystyka i Rozwój Regionalny 2014, 1, s. 111–119.
4 A. Sieczko, L. Sieczko: Dystrybucja us ug agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl, Tury-

styka i Rozwój Regionalny 2014, 1, s. 101.
5 J. Sikora, A. Wartecka-Wa y ska: Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi. Zeszy-

ty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016, 1(33), s. 211–224.
6 K. Krzy anowska: Tendencje zmian w dzia aniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej 

i ich skuteczno , Zeszyty Naukowe Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organiza-

cja Gospodarki ywno ciowej 2014, 107, s. 59.
7 A. Bali ska: Aktywno  turystyczna mieszka ców wsi w kontek cie przemian spo eczno-gospodar-

czych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszka ców wsi, Roczniki Naukowe Ekonomii 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014, 101(2), s. 114.
8 J. Kosmaczewska: Witryna internetowa jako narz dzie kreowania konkurencyjno ci w agroturystyce, 

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, 9(4), s. 225–232.
9 K. Krzy anowska, R. Wojtkowski: Rola internetu w promocji us ug agroturystycznych, Economic and 

Regional Studies 2012, 5(1), s. 48–57.
10 K. Król, T. Wojewodzic: Strona internetowa ród em przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agrotu-

rystycznego, Wie  i Doradztwo 2006, 1–2(45–46), s. 59–62.
11 K. Krzy anowska: Skuteczno  dzia a  informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 3(27), s. 41–55.
12 K. Król: Domena internetowa w promocji gospodarstw agroturystycznych, Turyzm 2017, 27, s. 25–31.
13 K. Król, J. Halva: Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia 

[Pomiar efektywno ci witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i S owacji], Eco-

nomic and Regional Studies 2017, 10(2), s. 50–59.
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Wa nym elementem przyci gaj cym uwag  konsumenta i wp ywaj cym na wzrost 

poziomu sprzeda y jest obraz. Odpowiednio dobrana grafika lub materia  wideo mo e 

wywo a  emocje w ród odbiorców. Wykorzystywane s  w tym celu barwy, kszta ty, 

a w przypadku filmów reklamowych tak e gesty, d wi k, odpowiednie uj cia i monta 14. 

Nie inaczej jest w przypadku witryn internetowych. Dobrze zaprojektowana witryna jest 

wielofunkcyjna i skoncentrowana na potrzebach u ytkownika, a jednym z czynników 

decyduj cych o jej sukcesie jest jej projekt graficzny15.

Celem pracy by o rozpoznanie formy graficznej, jak  najcz ciej przyjmuj  witryny 

internetowe gospodarstw agroturystycznych. W pracy postawiono pytanie badawcze, 

czy najnowsze trendy projektowe znajduj  zastosowanie w projektach takich witryn.

Sztuka graficznego projektowania witryn

Witryna internetowa stanowi swoiste „interaktywne opakowanie produktu”, specyficz-

n  form  jego prezentacji. Cytuj c A. Krzepick , „witryna internetowa jest czym , co 

daje odbiorcy szczególn  satysfakcj , czym , co mo e by  ród em lojalno ci samym w 

sobie, jak i wobec produktu. Przywi zuj c si  do witryny, u ytkownik wyra a jednocze -

nie, cho  w nie ca kiem zamierzony sposób, przywi zanie do produktu”16.

Dynamiczny rozwój infotechnologii, w szczególno ci j zyków programowania i ró -

norakich narz dzi usprawniaj cych tworzenie witryn internetowych (kreatorów, gene-

ratorów, komponentów), daje projektantom i programistom coraz wi ksze mo liwo ci 

twórcze. W dobrym designie kreatywno  liczy si  ponad wszystko. Znajomo  trendów 

projektowych oraz oprogramowania bran owego nie wystarcz , „bowiem tym, co li-

czy si  przede wszystkim, jest ta trudna umiej tno  robienia rzeczy nietypowych, cie-

kawych. Po prostu – kreatywnych”17. Z jednej strony znajduj  si  zatem nowatorskie 

kreacje, z drugiej za  umiej tno  ich dostrze enia i docenienia, a tak e gotowo  od-

biorcy na ich przyj cie. Polskie serwisy internetowe s  bardzo zró nicowane, zarówno 

w zakresie techniki (standardu) wykonania, jak i pod wzgl dem oprawy graficznej, cho  

kreacja jest wymieniana jako jeden z ich najwi kszych atutów. Z kolei pod wzgl dem 

u yteczno ci, dostosowania do urz dze  mobilnych i optymalizacji jest jeszcze wiele do 

zrobienia. W procesie tworzenia stron internetowych wci  zbyt ma o uwagi po wi ca 

si  architekturze informacji. Za ten stan rzeczy w du ej mierze odpowiadaj  sami klien-

ci, którzy nie znaj c ogólno wiatowych trendów projektowych, nie stawiaj  projektan-

tom wi kszych wymaga . Zdaniem ekspertów, du a cz  stron, które powsta y w ci gu 

14 E. Jaska: Wp yw reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyj-

nej przedsi biorstwa, Handel Wewn trzny 2015, 1(354), s. 120–130.
15 M. Pisarek, B. Bienia, E. Br giel, M. Dykiel: Wykorzystanie Internetu w promocji wiejskiej bazy noc-

legowej w woj. podkarpackim, [w:] K. Krzy anowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce 

wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 50–59.
16 A. Krzepicka: Opakowania w oczach polskiego konsumenta. Raport Opakuj to! – Rola Designu w Pro-

jektowaniu Opakowa , TB Print 2013, s. 16.
17 M. Tyrka: Jak pobudzi  swoj  kreatywno . Raport Opakuj to! – Rola Designu w Projektowaniu Opa-

kowa , TB Print 2013, s. 50.
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ostatnich 5–7 lat jest relatywnie dobra, cho  niedu e podmioty wci  korzystaj  z typo-

wych, przeci tnych rozwi za , zwykle zachowawczych, odtwórczych kreacji18.

Czynniki warunkuj ce postrzeganie wiarygodno ci witryny internetowej mo na po-

dzieli  na dwie zasadnicze grupy: odnosz ce si  do jej jako ci u ytkowej (techniczne 

i ergonomiczne, graficzne) oraz do zawarto ci witryny (jako  informacji, ich uk ad i spo-

sób prezentacji). Estetyka witryny, nawigacja u atwiaj ca wyszukiwanie tre ci, forma jej 

prezentacji oraz technologia wykonania to rodki budowania wra enia profesjonalizmu 

witryny i zaufania do podmiotu, który firmuje – osi ganego poprzez wykorzystanie naj-

nowszych rozwi za  i trendów projektowych19, 20. Ergonomia interfejsu, u yteczno  

witryny i jako  interakcji s  cz sto postrzegane jako obietnica wysokiej jako ci oferty, 

z której klient rozwa a skorzysta 21. Czynniki te mog  mie  tak e wymierne prze o e-

nie na widoczno  witryny (organiczn ) w wynikach wyszukiwania oraz jej efektywno , 

okre lan  w marketingu internetowym mianem konwersji celu. Marketing konwersji 

(ang. conversion marketing) czy zagadnienia graficznej formy prezentacji tre ci z na-

ukowymi metodami bada  oraz psychologi  zachowa  konsumenckich. Optymalizacja 

konwersji jest sztuk  przyci gania uwagi odbiorcy, sk onienia go do wykonania okre lo-

nej czynno ci. Wi e si  z optymalizacj  wybranych atrybutów witryny w celu zwi k-

szenia konwersji, np. czcionek, kolorów i innych sposobów formatowania – tekstów 

i podpisów, a tak e ich po o enia22.

Strona internetowa wywo uje doznania za pomoc  zintegrowanych mediów – s ów, 

obrazu, barw, d wi ków i ruchu. Powinna by  atwa w obs udze dla u ytkownika (u y-

teczna), mie  przejrzyst  struktur , podawa  informacje w sposób czytelny, klarowny 

i zrozumia y – „najlepsze witryny rozumiej  swoich klientów i szanuj  ich potrzeby”23. 

Ponadto projekt witryny internetowej powinien uwzgl dnia  identyfikacj  wizualn  

podmiotu (ang. corporate identity, CI).

18 M. Smaga: Polskie strony www na trzy z plusem. W czym jeste my dobrzy, a co do poprawy?, Ra-

porty interaktywnie.com – Projektowanie stron WWW 2015, s. 10–15, https://goo.gl/F82f8v (dost p: 

09.10.2017).
19 M. Piasecki: Czy projektowanie witryny to dzia alno  artystyczna?, [w:] C. Danilowicz (red.), Multi-

medialne i sieciowe systemy informacyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw 

2002, s. 401–410.
20 I. Garnik, B. Basi ska: Pomiar wiarygodno ci internetowych serwisów handlowych, Zeszyty Nauko-

we Politechniki Pozna skiej. Organizacja i Zarz dzanie 2011, 56, s. 23–34.
21 M. Sikorski: Us ugi on-line: jako , interakcje, satysfakcja klienta, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 

2012.
22 K. Król: Konwersja celu w internetowej sprzeda y produktów turystyki wiejskiej, Problemy Drobnych 

Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings 2017, 2, s. 33–40.
23 K. Wrona: Identyfikacja wizualna – jej rola w kszta towaniu wiadomo ci marki oraz komunikacji 

marketingowej, Prace Instytutu Lotnictwa 2012, 1(222), s. 244.



Trendy projektowe w prezentacji gospodarstw agroturystycznych w Internecie

Strona | 41

Trendy w projektowaniu witryn internetowych

Zró nicowanie telekomunikacyjnych urz dze  ko cowych m.in. w zakresie mobilno ci, 

rozmiaru wy wietlacza i oprogramowania wywo a o zmiany w trendach projektowych. 

Architekci informacji, graficy i projektanci skupili si  na dostosowaniu witryn do ich po-

tencja u sprzeda owego, ale równie  ogranicze  wynikaj cych z powszechnego wyko-

rzystania urz dze  przeno nych do przegl dania zasobów Internetu. Do historii 2016 r. 

przeszed  jako ten, w którym po raz pierwszy liczba ods on witryn internetowych z urz -

dze  mobilnych przewy szy a te dokonane za pomoc  komputerów24. O ile projekto-

wanie responsywne (ang. responsiwe, adaptive web design) jest ju  standardem, o tyle 

witryny wykonane wed ug takich koncepcji projektowych jak: one-page websites (single 

page websites), long-sites, mobile web, material design czy hero image, wci  jeszcze 

nie s  powszechnie spotykane. 

Responsive web design (RWD) to jeden z najbardziej rozpowszechnionych trendów 

projektowych. Koncepcja witryny internetowej, której poszczególne elementy dosto-

sowuj  si  samoistnie do rozmiaru okna przegl darki, zosta a po raz pierwszy zapre-

zentowana w 2004 roku25. U yteczno  t  okre lono mianem responsywno ci. Termin 

responsive web design pojawi  si  jednak dopiero kilka lat pó niej, wraz z opisem teo-

rii i praktyki26. Od tamtego czasu koncepcja ta rozwija si  dynamicznie, czemu sprzyja 

zwi kszaj ca si  dost pno  do urz dze  mobilnych27. Do ciekawych wzorców projekto-

wania graficznego zaliczy  mo na tak e brutalizm (ang. brutalist websites), który cechu-

je awangardowo , krzykliwo , frywolno , ale równie  toporno , surowo , minima-

lizm, a tak e wykorzystanie ostrych, jaskrawych kolorów, w nietypowych zestawieniach 

oraz styl dribbble, znacznie bardziej spokojny i stonowany, pe en harmonii i symetrii, 

delikatnych cieni, z du ymi marginesami i mocno zaokr glonymi rogami. Cz sto towa-

rzysz  mu tak e fonty tzw. groteski (antykwy) oraz delikatne kolory. Do ask wróci  tak e 

skrajny minimalizm28.

Jedna strona – d uga strona

Strony internetowe utworzone w konwencji one-page sk adaj  si  z jednej, podzielo-

nej na sekcje strony (ang. single page layout). One page website design sta  si  syno-

nimem nowoczesno ci. W poszczególnych sekcjach rozmieszczane s  wszystkie tre-

ci, jedna pod drug . Witryny tego typu s  najcz ciej wykorzystywane w segmencie 

24 B. Chabior: Rynek marketingu mobilnego. Raport Interaktywnie.com: Marketing Mobilny 2016, 

s. 6–13, https://goo.gl/s1ouo7 (dost p: 05.09.2017).
25 C. Adams: Resolution dependent layout: Varying layout according to browser width, The Man in 
Blue 2004, https://goo.gl/rPBUeW (dost p: 11.10.2017).
26 E. Marcotte: Responsive web design. A List Apart 2010, https://goo.gl/4UPW1j (dost p: 
11.10.2017).
27 K. Król, D. Bedla: Ocena wykorzystania technologii responsywno ci w projektach witryn interneto-
wych gospodarstw agroturystycznych, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small 
Agricultural Holdings 2015, 3, s. 53–65.
28 A. Tulibacka: Trendy w projektowaniu stron internetowych – drugi kwarta  2017, Grafmag 2017, 
https://goo.gl/rgxsd7 (dost p: 11.10.2017).
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sprzeda owym do prezentacji konkretnego produktu, ich konstrukcja bowiem bazuje 

na wzajemnym przeplataniu si  tekstu z elementami stanowi cymi wezwanie do akcji 

(ang. call to action, CTA). Strony typu one-page uwa ane s  za nowoczesn   alternatyw  

dla  klasycznych wizytówek internetowych, witryn „wielostronicowych, wielozak ad-

kowych”. Przegl danie stron typu one-page sprowadza si  do przewijania tre ci (tzw. 

skrolowania), w przeciwie stwie do klasycznego klikania i przemieszczania si  mi dzy 

poszczególnymi stronami. Na witrynach tych cz sto zaobserwowa  mo na efekt paralax 

scrolling, wywo uj cy wra enie przesuwania si  t a (grafik, obrazów, animacji) nieza-

le nie od siebie, na ró nych warstwach, powoduj c wra enie g bi. Forma prezentacji 

tre ci determinuje zatem sposób jej przegl dania i konstrukcj  nawigacji, co sprawia, e 

witryny one-page sprawdzaj  si  na urz dzeniach przeno nych. Swoist  odmian  witryn 

typu one-page s  ich „d ugie” odpowiedniki – long-page. Te z kolei wymagaj  wi kszej 

koncentracji projektantów na utworzeniu ciekawej, spójnej tre ci (historii, ang. storytel-

ling), która przeprowadzi u ytkownika przez ca  stron 29.

Hero image

Badania pokazuj , e wspó cze ni konsumenci preferuj  strony internetowe utworzone 

na podstawie jednej, du ej, eksponowanej grafiki, co ma istotne konsekwencje praktycz-

ne30. Hero image to trend projektowy polegaj cy na wykorzystaniu wysokiej jako ci, au-

tentycznych i naturalnych fotografii, przykuwaj cych uwag , absorbuj cych, zajmuj cych 

ca y ekran, które cechuje spójno  estetyki, kolorystyki, o wietlenia i innych atrybutów. 

Projektanci witryn internetowych wracaj  do prostoty projektowania bazuj cej na 

oszcz dnym gospodarowaniu tre ci , zast powaniu grafik typografi  oraz prostych 

kompozycjach. Dotyczy to tak e elementów nawigacji, których w ogóle nie ma, lub maj  

charakter symboliczny31. Hero images stanowi podstaw  szerszej koncepcji projektowej 

zak adaj cej funkcjonalny minimalizm i jednocze nie intryguj cy design, który cechuje: 

subtelne menu, zminimalizowane do pojedynczego przycisku, który cz sto przyjmuje 

posta  znan  z urz dze  mobilnych (tzw. hamburger menu – symbol z o ony z trzech 

poziomych kresek), a tak e umiejscowienie w centralnym punkcie przycisku z prze ro-

czystym wn trzem, ograniczonego jedynie ramk  i tekstem, najcz ciej w tym samym 

kolorze (ghost button). Wszystko to wspierane jest przez dorobek typografii – starannie 

dobrane, przykuwaj ce uwag  czcionki.

Flat design & material design

Flat design, w wolnym t umaczeniu – p askie projektowanie, jest charakterystyczne dla 

publikacji elektronicznych. Zak ada ograniczenie do minimum elementów graficznych 

29 D. Granos: 5 obowi zuj cych trendów w projektowaniu stron, Raporty interaktywnie.com – Projek-

towanie stron WWW 2016, s. 11–18, https://goo.gl/Y6dk4C (dost p: 11.10.2017).
30 S. Djamasbi, M. Siegel, T. Tullis: Generation Y, web design, and eye tracking, International Journal of 

Human-Computer Studies 2010, 68(5), s. 307–323.
31 M. Rynkiewicz: 14 trendów w projektowaniu stron www, Raporty interaktywnie.com – Projektowa-

nie stron WWW 2015, s. 40–48, https://goo.gl/F82f8v (dost p: 09.10.2017).
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oraz ich uproszczenie celem zmniejszenia transferu danych. Flat design jest wyznaczane 

przez brak ozdobników, w tym obiekty o prostych kszta tach, barwne ikony zast pione 

piktogramami, pozbawione gradientów, cieni, pod wietle  i rozmycia, wyra one ograni-

czon  liczb  kolorów (tzw. palety p askich kolorów) o stonowanym, spokojnym odcieniu 

i opisane prost  typografi . Flat design to koncepcja witryny prostej, jednak utworzonej 

z pomys em. Z kolei material design to oficjalny styl graficzny aplikacji mobilnych pro-

dukowanych przez Google. Bazuje na wra eniu g bi wywo ywanym zasadniczo przez 

zastosowanie cieni i obiektów trójwymiarowych. To cienie wyznaczaj  hierarchi  po o-

enia obiektów. Styl ten przewiduje zastosowanie kolorów ywych, ale nie  jaskrawych 

(paleta kolorów material), prostych ikon, wywodz cych si  z podstawowych kszta tów 

geometrycznych oraz fontów Roboto.

Materia y i metody

Badaniom poddano 282 witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych, których 

adresy pozyskano z katalogu witryn „WP – agroturystyka”. Do bada  zakwalifikowano 

witryny, które zosta y opublikowane w domenie krajowej najwy szego poziomu (do-

mena abonamentowa ‘.pl’, ccTLD country code top-level domain). Przyj to bowiem za-

o enie, e w a ciciele domen abonamentowych przyk adaj  wi ksz  wag  do techniki 

wykonania witryn i jako ci publikowanych tre ci. Warunkiem zakwalifikowania witryny 

do bada  by a jednoznaczna deklaracja umieszczona w nag ówku witryny lub w opubli-

kowanych tre ciach, e gospodarstwo prowadzi dzia alno  agroturystyczn .

Witryny przegl dano metod  inspekcyjn  (manualnie), co pozwoli o zidentyfikowa  

zastosowane rozwi zania projektowe, w tym responsywno . Tak pozyskane wyniki we-

ryfikowano za pomoc  aplikacji Opera Mobile Classic Emulator, która emuluje warunki, 

w jakich wy wietlane s  witryny na urz dzeniach mobilnych oraz aplikacji Complex SEO 

Audit, która wspomaga identyfikacj  komponentów rozszerzaj cych funkcjonalno  

i interaktywno  witryny. Ponadto zweryfikowano rok wdro enia witryn wykonanych na 

podstawie najnowszych wzorców projektowych, analizuj c kopie archiwalne zgroma-

dzone w zasobach cyfrowego archiwum Internet Archive32.

Wyniki bada

W zbiorze badanych witryn odnotowano 125 witryn responsywnych (44%) – ich wygl d 

dostosowywa  si  do wy wietlacza, na którym by y przegl dane. Nale y jednak zazna-

czy , e nie weryfikowano ich wydajno ci oraz u yteczno ci na urz dzeniach przeno -

nych. Trudno jest zatem oceni  ich jako  u ytkow  (ang. user experience, UX). Specja-

li ci zauwa aj  bowiem, e wiele witryn jest responsywnych tylko z wygl du, tzn. nie 

odpowiada specyfice korzystania z urz dze  mobilnych33.

W zbiorze badanych witryn nie odnotowano ani jednej utworzonej w koncepcji flat 

design. Nie odnotowano te  ani jednej wykonanej w standardzie material design, cho  

32 K. Król, D. Zdonek, J. Gorzelany: Warto  informacyjna domeny internetowej, Marketing i Rynek 

2017, 3, s. 24–32.
33 M. Smaga: Polskie strony www na trzy z plusem…, op.cit.
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w przypadku 66 witryn zaobserwowano ró norakie cienie stwarzaj ce wra enie g bi. 

Zabieg ten nie mia  jednak nic wspólnego z material design jako koncepcj  projektow . 

Nisk  jako  designu testowanych witryn oddaje liczba takich, równa 102 (36%), któ-

re oceniono jako wykonane wed ug archaicznych za o e  projektowych (old design), 

w tym: „w skiego layoutu”, wynosz cego od oko o 700 do 900px oraz ma ego rozmiaru 

czcionek, od 9 do 11px, co by o charakterystyczne dla projektów tworzonych w erze mo-

nitorów kineskopowych CRT o przek tnej 15 cali. Ponadto tak tworzone witryny mia y 

charakter statyczny, a tre ci uzupe niane by y grafik  s abej jako ci. 

Najpopularniejszym rozwi zaniem projektowym by a w zbiorze badanych witryn tzw. 

karuzela obrazów, zwana te  „rotatorem grafik” lub „sliderem”. Rozwi zanie to zastoso-

wano na 98 witrynach (35%), przy czym rotator zawsze umiejscawiany by  w centrum 

witryny jako jej element g ówny i wykonywany by  za pomoc  biblioteki jQuery. 

Tylko jedn  witryn  oceniono jako wykonan  w za o eniach one-page design (gosci-

niecagro.pl). Dwana cie witryn zakwalifikowano jako wykonane w konwencji zbli onej 

do long-page design, gdzie najistotniejsze tre ci prezentowane by y na stronie g ównej, 

a pozosta e udost pniane na dodatkowych, klasycznych stronach. 

Nieco wi ksz  popularno ci  cieszy a si  koncepcja hero image. Zastosowano j  na 

30 witrynach (np. bieszczadynocleg.pl). Z kolei koncepcj  hero image oraz ghost button 

zaobserwowano na witrynie wilczajama.pl. Hamburger menu odnotowano tylko w 2 

przypadkach (np. agroturystykaczestochowa.pl), przy czym stanowi o one dodatek do 

klasycznego, poziomego systemu nawigacji. Co istotne, na wszystkich ocenianych witry-

nach wykorzystywano fotografie naturalne, autentyczne, prezentuj ce najcz ciej dom 

gospodarzy i podwórze, a tak e wn trza, ogród lub okoliczn  przyrod . Nie zaobserwo-

wano wykorzystania tzw. fotografii stockowych, tj. kreacji udost pnianych odp atnie. 

Ponadto odnotowano tylko jeden przypadek wykorzystania w koncepcji hero image na-

grania wideo w tle (zamiast statycznej grafiki, pyzowka.pl). Elementy „efektu przestrze-

ni” typu „parallax scrolling”, generowane w trakcie przewijania witryny, odnotowano na 

65 witrynach (np. srebrna-gora.pl). 

W niewielu przypadkach odnotowano niesztampowe podej cie do oprawy graficznej 

witryny, np. huskyfarm.pl, iniarski.pl. Typowy old-design zaobserwowano w przypadku 

witryn: kadlubek.pl, kaszubyagro.pl lub kisielow.pl, a przyk ad klasycznego, estetyczne-

go designu prezentuje strona mazurskifolwark.pl.

Podsumowanie i wnioski

Witryny z badanego zbioru by y w wi kszo ci wykonane w zachowawczy, klasyczny, 

mniej lub bardziej profesjonalny sposób, osadzony w realiach projektowych lat 2008–

–2012.

Responsive web design jest obecnie najpowszechniejszym trendem projektowym 

w zbiorze badanych witryn. Wszystkie witryny utworzone w latach 2015–2017 przygo-

towano z uwzgl dnieniem urz dze  mobilnych. Mimo to wiele gospodarstw agrotury-

stycznych wci  firmowanych jest przez witryny archaiczne lub wykonane w amatorski 

sposób. Wybrane z nich nie by y modyfikowane (od wie ane, aktualizowane) od kilku 

lat lub w ogóle. Proces wymiany witryn na responsywne b dzie zatem trwa , wed ug 



Trendy projektowe w prezentacji gospodarstw agroturystycznych w Internecie

Strona | 45

szacunków autora, jeszcze od co najmniej pi ciu do dziesi ciu lat, przy czym nigdy si  

nie zako czy, poniewa  w kolejnych latach pojawi  si  nowe trendy projektowe (np. 

accelerated mobile Pages, AMP), które znowu b d  „nadganiane” przez podmioty dzia-

aj ce na rynku turystyki wiejskiej.

W trakcie pozyskiwania adresów do bada  zauwa ono stosunkowo du  liczb  wi-

tryn gospodarstw agroturystycznych udost pnianych w domenach bezp atnych (cba.pl, 

friko.pl, prv.pl, republika.pl, interia.pl i innych). Po skompletowaniu oko o 300 adresów 

witryn tego typu i przegl dni ciu ich stwierdzono, e ocena ich oprawy graficznej nie 

mie ci si  w przyj tych kanonach. S  to bowiem witryny w znakomitej wi kszo ci ama-

torskie, wykonane wed ug koncepcji projektowych z lat 2000–2006. Witryny te nie spe -

niaj  swojej funkcji, a pozyskany zbiór oceni  mo na jako archaiczny, eksperymentalny, 

a nawet zjawiskowy. Mimo tego witryny te s  z uporem utrzymywane na serwerach 

bezp atnych, wybrane z nich ju  nawet kilkana cie lat.

Przeprowadzone badania rodz  pytanie, czy przeci tny turysta jest gotowy na nowa-

torski design witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych i czy sami w a ciciele 

gospodarstw s  na taki gotowi. Wreszcie, czy mo e on mie  zastosowanie w kreacji wi-

tryny tradycyjnego gospodarstwa agroturystycznego (zwi zanego z produkcj  rolnicz ). 

Poczynione obserwacje pozwalaj  wnioskowa , e proces wymiany witryn klasycznych 

na wykonane wed ug najnowszych trendów projektowych b dzie post powa  powoli, 

lecz konsekwentnie. Pewne stylistyki i standardy designerskie (wytyczne i instrukcje) 

zosta y ju  opublikowane i udost pnione. Nowoczesne rozwi zania adoptowane s  

wpierw przez najwi ksze podmioty z rynków komercyjnych, zwykle prowadz ce dzia al-

no  globaln , cz sto typu e-commerce. Rozwi zania te b d  stopniowo propagowane 

i wdra ane, jednak badania pokazuj , e w przypadku gospodarstw agroturystycznych 

wdro enie to mo e nast pi  z du ym opó nieniem, a niekiedy zale e  od wymiany po-

koleniowej. Wiele zale y bowiem od samych w a cicieli gospodarstw, którzy poprzez 

swoje wymagania, mog  wp ywa  na kreacj  projektu. Równie wa ny jest poziom us ug 

projektowych wiadczonych przez agencje interaktywne, jednak to klient ostatecznie 

decyduje o oprawie graficznej witryny.

Podzi kowania

Badania zosta y sfinansowane z dotacji celowej na nauk  przyznanej przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wy szego BM4304.
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Design trends in presentation of agrotouristic farms in the Internet

Summary. The aim of the paper was to recognize the graphic (design) form taken most frequently by 

the websites of agrotouristic farms and whether the newest design trends are applied in designs of 

such websites. 282 websites were subject to the inspective surveys, which declared that they are con-

ducting agritourism activities. Occuring design concepts such as: responsive web design, one-page, 

long-page, flat design, material design and hero image were verified during the tests. 

Not one flat design or material design created in the concept were noted in the set of the surveyed 

websites. The most popular design solution was so called a carousel of images. Only one website was 

estimated as compatible with the trend called one-page design. Concepts of responsiveness as well 

as hero image were slightly more popular. The websites from the tested set were mostly performed in 

a classic, conservative way according to the design standards from the years 2008–2012. 

Key words: promotion of agrotourism, graphic design, design trends, responsive websites, hero 

image


