
 

  FAQ Fundacji Dobra Strona. 

Słownik:
Podręcznik - Podręcznik Dobrych Praktyk
Fundacja - Fundacja Dobra Strona
Strona - serwis lub strona internetowa

Jaki jest Cel Fundacji Dobra Strona?
Celem Fundacji Dobra Strona jest działalność naukowo-techniczna w zakresie 
propagowania dobrych praktyk tworzenia stron i serwisów internetowych wśród 
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jak Fundacja realizuje swój Cel?
Fundacja propaguje wykorzystanie Podręcznika Dobrych Praktyk przez podmioty 
realizujące zadania publiczne w procesach zapytań ofertowych i przetargach 
dotyczących wykonania stron i serwisów internetowych.

Czym jest Podręcznik Dobrych Praktyk?
Podręcznik Dobrych Praktyk to de facto duża checklista - lista zadań podzielona na 
Tomy, które należy wykonać przed uruchomieniem Strony aby zapewnić jej 
użyteczność, poprawność techniczną, zgodność z obowiązującymi przepisami 
prawa itd.

Kto jest Autorem Podręcznika Dobrych Praktyk?
Za zawartość poszczególnych Tomów Podręcznika odpowiadają Opiekunowie 
Tomów - czołowe polskie firmy i specjaliści - eksperci w poszczególnych 
dziedzinach. 
Każdy jednak może rozwijać poszczególne Tomy, jeżeli zaproponowany zapis 
będzie skutkował podniesieniem jakości wykonywanych stron i serwisów 
internetowych. Zapisy Podręcznika nie mogą faworyzować żadnego z podmiotów.

Dla kogo powstał Podręcznik Dobrych Praktyk?
Podręcznik powstał dla pracowników jednostek publicznych odpowiedzialnych za 
zapytania ofertowe, przetargi i odbiory serwisów i stron internetowych, a także dla 
osób chcących poszerzyć swojej wiedzę z zakresu tworzenia Stron. 
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W jakim celu powstał Podręcznik Dobrych Praktyk?
Z pomocą Podręcznika, jednostki publiczne są w stanie postawić odpowiednio 
wysokie wymagania Wykonawcom Stron. Podręcznik może stanowić załącznik do 
zapytania ofertowego lub przetargu i być istotnym (niemalże gwarantując wysoką 
jakość wykonania Strony) kryterium odbioru wykonanej Strony.

Jak używać Podręcznika Dobrych Praktyk?
Ponieważ Podręcznik ma formę checklisty, przed odbiorem i wdrożeniem Strony 
należy zweryfikować wykonanie wszystkich punktów podręcznika. Forma 
Podręcznika umożliwia przejście przez poszczególne zadania i weryfikację Strony 
bez konieczności posiadania wysokich kwalifikacji w dziedzinie tworzenia Stron. 
Dzięki podziale podręcznika na tomy możliwe jest przekazanie każdego z nich do 
osób odpowiedzialnych za realizację określonych zadań opisanych w 
poszczególnych Tomach Podręcznika.
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