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* Stworzenie nowej witryny internetowej Muzeum Zamkowego w Malborku oraz jego oddziałów w oparciu o dostarczone przez 
Zamawiającego informacje i dokumentację, w ramach procesu polegającego na wspólnym zaprojektowaniu rozwiązania przez  Zamawiającego i 

Wykonawcę.  

Strona spełnia założenia nowej identyfikacji wizualnej muzeum, założenia zawarte w strategii muzeum, aktualne standardy responsywności, określone w trakcie trwania 
projektu wymagania dostępności wynikające ze standardu WCAG 2.0. Rekomendowane jest oparcie strony o open source’owy CMS, ale Zamawiający dopuszcza w 
uzasadnionym przypadku zastosowanie innego rozwiązania - wybraliśmy rozwiązanie Wordpress.  

Specjalnym, bardzo ważnym elementem strony powinna będzie prezentacja wystaw stałych, wnętrz i plenerów. Wystawy będą podzielone na trzy lokalizacje: Zamek 
Wysoki, Zamek Średni i Przedzamcze. Prezentują 4000 obiektów. Każda z wystaw, wnętrz, plenerów ma 3 obiekty wiodące 

Web Development: 
⁃ Zakres pracy: development back-end + front-end 
⁃ Technologia: HTML5, CSS3, PHP, JS, JQUERY, AJAX 
⁃ CMS: Wordpress 
⁃ Sklep: Wordpress Woocommerce 
⁃ Integracja płatności przez Przelewy24 
⁃ Integracja social media 
⁃ Wdrożenie standardu WCAG 2.0 
⁃ Optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych 
⁃ Debugging 

Web Design: 
⁃ Opracowanie widoków stron spójnych z identyfikacją instytucji 
⁃ Walidacja struktury strony 
⁃ Opracowanie hierarchii informacji 
⁃ Art Direction 
⁃ Projekt wykonawczy strony głównej oraz szablony podstron 
⁃ Hierarchia typograficzna 
⁃ Wytyczne dla animacji i ruchu na stronie 

Integracja API 
⁃ Integracja z systemem Iksoris – synchronizacja kalendarza, system pakietowania wydarzeń (podpowiedzi), synergie między oddziałami i siedzibą główną, płatności 

online (szybkie przelewy, PayPal, karta).   
⁃ Integracja z platformą e-marketingową Freshmail na podstawowym poziomie (rejestracja odbiorcy newslettera). 

Aktualna strona: https://zamek.malbork.pl/ 

*Strona jest w trakcie realizacji. W chwili obecnej pracujemy na projektami UX design strony. W prezentacji prezentujemy pierwszy z zaproponowanych rozwiązań w 
oparciu o dostarczone przez zamawiającego inspiracje. Zakończenie projektu szacujemy na czerwiec 2022 roku. 

https://zamek.malbork.pl/




Centrum Nauki i Informatyki  
w Warszawie 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie 
projektów UX oraz projektów graficznych systemu 
Intranet składającego się z 10 ekranów w 
rozmiarach mobile, na podstawie komponentów 
Design Systemu będącego w posiadaniu 
Zamawiającego.  

1.        Prace nad wyglądem systemu Intranet 
według wytycznych zawartych w niniejszym OPZ w 
zakresie: 
a)        przygotowanie projektów UX na podstawie 
komponentów Design Systemu będącego w 
posiadaniu Zamawiającego z uwzględnieniem 
wymagań standardu WCAG 2.1 AA, 
b)        zaprojektowanie szaty graficznej systemu 
oraz interfejsu użytkownika na podstawie 
komponentów Design Systemu będącego w 
posiadaniu Zamawiającego z uwzględnieniem 
wymagań standardu WCAG 2.1 AA. 
2.        Przekazanie praw majątkowych do projektu 
graficznego 



Projekt graficzny został  
przygotowany w programie Figma. 
Szczegółowo do wykonania należało: 

1.        10 ekranów w rozmiarach mobile, w tym użytych 
materiałów zdjęciowych, grafik, 
2.        spójność z obowiązującymi zasadami User 
Experience, 
3.        zaprojektowanie ekranów kierując  się optymalizacją 
działania systemu, 
4.        interfejsu użytkownika i sposobu interakcji między 
użytkownikiem a systemem (w tym makiet 
funkcjonalnych), 
5.        architektury informacji, 
6.        sposobu nawigacji w systemie 

Projekt graficzny został wykonany jako, indywidualny, 
niepowtarzalny  
(unikatowy) i przygotowany  na  bazie komponentów 
Design Systemu będących w posiadaniu Zamawiającego, 
uwzględniający wszelkie aspekty korzystania z 
wyświetlanych informacji.  

Projekt graficzny spełnia wymagania WCAG 2.1 AA co 
najmniej na poziomie określonym przez Ustawę z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 



Projekt graficzny został  
przygotowany w programie Figma. 

Szczegółowo do wykonania należało: 

1.        10 ekranów w rozmiarach mobile, w tym użytych 
materiałów zdjęciowych, grafik, 
2.        spójność z obowiązującymi zasadami User 
Experience, 
3.        zaprojektowanie ekranów kierując  się 
optymalizacją działania systemu, 
4.        interfejsu użytkownika i sposobu interakcji między 
użytkownikiem a systemem (w tym makiet 
funkcjonalnych), 
5.        architektury informacji, 
6.        sposobu nawigacji w systemie 

Projekt graficzny został wykonany jako, indywidualny, 
niepowtarzalny  
(unikatowy) i przygotowany  na  bazie komponentów 
Design Systemu będących w posiadaniu Zamawiającego, 
uwzględniający wszelkie aspekty korzystania z 
wyświetlanych informacji.  

Projekt graficzny spełnia wymagania WCAG 2.1 AA co 
najmniej na poziomie określonym przez Ustawę z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 

Centrum Nauki i Informatyki  
w Warszawie 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektów 
UX oraz projektów graficznych systemu Intranet 
składającego się z 10 ekranów w rozmiarach mobile, 
na podstawie komponentów Design Systemu 
będącego w posiadaniu Zamawiającego.  

1.        Prace nad wyglądem systemu Intranet według 
wytycznych zawartych w niniejszym OPZ w zakresie: 
a)        przygotowanie projektów UX na podstawie 
komponentów Design Systemu będącego w 
posiadaniu Zamawiającego z uwzględnieniem 
wymagań standardu WCAG 2.1 AA, 
b)        zaprojektowanie szaty graficznej systemu oraz 
interfejsu użytkownika na podstawie komponentów 
Design Systemu będącego w posiadaniu 
Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań 
standardu WCAG 2.1 AA. 
2.        Przekazanie praw majątkowych do projektu 
graficznego 



WisabeApp Sp. Z o.o. 

Zostaliśmy wybrani jako wykonawcy 
do przeprowadzenia analizy założeń 
produktowych docelowej wersji 
graficznej (UI) aplikacji WISEBE.APP. 
W założeniach współpracy przy 
projekcie zaprojektowanych zostało 
wiele makiet UX zgodnie z 
funkcjonalnościami aplikacji, między 
innymi: sekcja quizów z formatami 
pytań i odpowiedzi, sekcja rywalizacji 
między uczestnikami, sekcja 
rankingów, sklep czy panel twórcy.  

„Rynkowe wdrożenie WISBE – 
rozgrywki w czasie rzeczywistym 
oparte o wiedzę użytkowników” 



Zaprojektowaliśmy m.in następujące 
makiety UX zgodnie z 
funkcjonalnościami aplikacji:  

• Sekcja - rejestracja, tworzenie 
konta oraz wejście do aplikacji. 

• Sekcja - ustawienia konta.  
• Sekcja - panel twórcy.  
• Sekcja związana z wyświetlaniem 

feedu oraz jego funkcjonalnością. 
Sekcja quizów - formaty pytań 
oraz odpowiedzi.  

• Sekcja wyników oraz podsumowań quizów.  
• Sekcja rywalizacji między uczestnikami.   
• Sekcja turnieje.   
• Sekcja rankingów.  
• Sekcja sklep.  
• Wersja webowa aplikacji

http://m.in/






Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym 

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie witryny internetowej dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w 
Sękocinie Starym, przeprowadzenie migracji danych z bieżącej strony www do nowo powstałej strony www IBL (ponad 
2.400 podstron, głównie zawierających publikacje naukowe) oraz bieżący hosting strony internetowej w chmurze.  

Strona spełnia funkcje informacyjne i promocyjne, została oparta na systemie CMS pozwalającym zarządzać treściami w 
intuicyjny sposób przez osoby nie znające HTML. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie odbywa się za 
pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika zawierających rozbudowane formularze i moduły. Serwis został 
wykonany z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania witryn www, w zgodności z najnowszymi 
standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium), (Web Content Accessibility Guidelines WCAG) oraz Ustawą 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Serwis jest 
wyposażony w różne podstrony, m.in.  Indywidualne strony pracowników naukowych, wprowadzenie modułu rejestracji 
uczestników konferencji i spotkań odbywających się w IBL, wyszukiwarkę treści zamieszonych na stronie oraz wyszukiwarkę 
słów. Serwis daje możliwość dodawania formularzy kontaktowych umożliwiających przesłanie komunikatu po uzupełnieniu 
treściami pól tekstowych. Logowanie do serwisu z uprawnieniami dla administratora i wskazanych przez administratora 
moderatorów poszczególnych podstron czy sekcji. Serwis został wykonany w formie responsywnej, działającej na 
urządzeniach mobilnych, został zoptymalizowany pod kątem prawidłowego indeksowania treści przez wyszukiwarki i katalogi, 
generuje statystyki za pomocą mechanizmów Google Analytics. 

Strona została odebrana przez zamawiającego ale nie została jeszcze upubliczniona. Można ją podejrzeć na naszym serwerze: 
https://ibles.ga/ 









Park Naukowo Technologiczny w Olsztynie 

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania i stworzenia MVP - 
bazowej strony internetowej jako podstawowej formy innowacyjnej 
platformy informatycznej GREENOO na potrzeby projektu pt. "Startup 
Heroes - platformy dla nowych pomysłów" realizowanego przez 
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny. 

Opracowanie i stworzenie bazowej strony internetowej responsywnej, 
dostosowanej do wyświetlania i pełnego wykorzystywania wszystkich 
funkcjonalności na różnego typu urządzeniach (komputer, tablet, telefon z 
oprogramowaniem  iOS, android) jako podstawowej formy innowacyjnej 
platformy informatycznej GREENOO. 

Usługa zawierała następujące elementy składowe:  Opracowanie projektu 
graficznego strony internetowej.  Opracowanie i wykonanie strony 
internetowej. Testowanie funkcjonalności. Strona zawiera m.in następujące 
moduły: moduł do zawierania transakcji pomiędzy użytkownikami, płatności, 
prowizji, subskrypcji. Strona umożliwia interakcję pomiędzy użytkownikami 
(wymiana wiadomości, wystawianie opinii, zawieranie transakcji). System 
uwzględnia różne role użytkowników; wynajmujący, najemca, konto 
podstawowe, konto premium, redaktor artykułów/podstron, administrator. 
Dodatkowo panel bazy wiedzy, chatbot na podstawie bazy wiedzy Q&A. 

http://m.in/


Park Technologiczno Naukowy w Olsztynie Sp. z o.o. 

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania i stworzenia MVP - bazowej strony internetowej jako 
podstawowej formy innowacyjnej platformy informatycznej GREENOO na potrzeby projektu pt. "Startup 
Heroes - platformy dla nowych pomysłów" realizowanego przez Olsztyński Park Naukowo - 
Technologiczny w Olsztynie.  

Opracowanie i stworzenie bazowej strony internetowej responsywnej, dostosowanej do wyświetlania i pełnego 
wykorzystywania wszystkich funkcjonalności na różnego typu urządzeniach (komputer, tablet, telefon z 
oprogramowaniem  iOS, android) jako podstawowej formy innowacyjnej platformy informatycznej GREENOO  Usługa 
zawierała w zakresie następujące elementy składowe:  Opracowanie projektu graficznego strony internetowej.  
Opracowanie i wykonanie strony internetowej. Testowanie funkcjonalności. Strona zawiera m.in następujące 
moduły: moduł do zawierania transakcji pomiędzy użytkownikami, płatności, prowizji, subskrypcji. Strona umożliwia 
interakcję pomiędzy użytkownikami (wymiana wiadomości, wystawianie opinii, zawieranie transakcji). System 
uwzględnia różne role użytkowników; wynajmujący, najemca, konto podstawowe, konto premium, redaktor 
artykułów/podstron, administrator. Dodatkowo panel bazy wiedzy, chatbot na podstawie bazy wiedzy Q&A. 

http://m.in/


Dla Parku Technologiczno Naukowego w Olsztynie realizujemy bardzo ciekawy projekt 
opracowania i stworzenia MVP - bazowej strony internetowej jako podstawowej formy 

innowacyjnej platformy informatycznej GREENOO  

Opracowanie projektu graficznego strony internetowej. Testowanie funkcjonalności. Strona zawierała m.in następujące 
moduły: moduł do zawierania transakcji pomiędzy użytkownikami, płatności, prowizji, subskrypcji. Strona umożliwia 
interakcję pomiędzy użytkownikami (wymiana wiadomości, wystawinie opinii, zawieranie transakcji).  

http://m.in/




Urząd Morski w Gdyni 

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na stworzeniu szablonu dla systemu klasy CMS 
WordPress, w oparciu, o który działa Portal Informacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni.  

Nowy szablon strony jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 póz. 848), Ustawą z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. Póz. 2176). 
Szablon został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami określonymi przez World Wide Web Consortium 
(W3C).  

W celu potwierdzenie wykonania szablonu zgodnie z wymaganiami zamówienia została przeprowadzona kontrola 
przy użyciu walidacji dostępnych w serwisie w3.org w tym http://validator.w3.org/ oraz http://jisaw.w3.org/css-
validator/ oraz przez zewnętrznego audytora, specjalistę WCAG. Szablon został zaprojektowany w stylu 
marynistycznym, zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, spełnia wytyczne WCAG 2.1 bez względu na rodzaj 
urządzenia i rozdzielczość ekranu urządzenia, na którym jest przeglądany. Audyt zewnętrzny, wykonany przez 
niezależnego audytora został przeprowadzony w trzystopniowej procedurze gwarantującej pełne zbadanie 
dostępności cyfrowej. 





Przedmiotem zamówienia była realizacja specjalistycznej usługi 
obejmującej budowę UI/UX aplikacji internetowej do 

doradztwa finansowego związanego z kredytami 
mieszkaniowymi na potrzeby firmy TH3 Sp. Z o.o. w ramach 

projektu „Platforma Startowa Unicorn Hub” 

W ramach współpracy zaprojektowany został graficzny interfejs 
platformy internetowej w formie interaktywnego, działającego 
prototypu.  
Usługa obejmowała zaprojektowanie makiet high-fidelity UI oraz 
front endu aplikacji, składającej się z formularza, Dashboard 
oraz ilustracji w formacie SVG; budowie front endu aplikacji, 
który komunikuje się z backendem aplikacji, UI/UX aplikacji, 
zaprojektowaniu interaktywnych elementów takich jak suwaki, 
przycisków. 
Do etapów realizacji należało; mapowanie aplikacji, - ustalenie 
user flow diagramu, - produkcja prototypu w języku React - 
produkcja style guide i pattern Library. 





Naszą najnowszą realizacją jest projekt oraz wdrożenie sklepu 
internetowego oraz modułu automatycznej operacji palców 
chwytaka dla COBOT PLANET Sp. z o .o.  

Kalkulacja na podstawie wgranego modelu 3D komponentu  
o rozszerzeniu np. step, 
- generowanie podglądu wgranego modelu 3D; 
- obliczenie na podstawie modelu 3D parametrów np.: wielkość,  
czas wydruku, powierzchnia i objętość, na podstawie których obliczona 
zostanie cena palców chwytaka; 
- możliwość ustawienia przez użytkownika opcji wydruku np.: materiał, 

- opracowanie modułu kalkulacji palców chwytaka – automatyczne wyliczenie 
ceny na podstawie wgranego modelu 3D i wybranych opcjach. Możliwość 
sterowania przez zamawiającego ceną jednostkową, parametrami oraz opcjami 
jak: jednostkę uwzględniającą ilość filamentu, czasochłonność procesu, 
materiał, itp.; 
- proces obliczania i wyświetlania cen użytkownikowi ma odbywać się 
synchronicznie (w czasie rzeczywistym); 
- moduł wielojęzyczny, możliwość tłumaczenia danej strony pod wybrany język, 
możliwość wyboru waluty dla danego kraju i automatycznego 



- opracowanie modułu kalkulacji palców chwytaka – automatyczne wyliczenie 
ceny na podstawie wgranego modelu 3D i wybranych opcjach. Możliwość 
sterowania przez zamawiającego ceną jednostkową, parametrami oraz opcjami 
jak: jednostkę uwzględniającą ilość filamentu, czasochłonność procesu, 
materiał, itp.; 
- proces obliczania i wyświetlania cen użytkownikowi ma odbywać się 
synchronicznie (w czasie rzeczywistym); 
- moduł wielojęzyczny, możliwość tłumaczenia danej strony pod wybrany język, 
możliwość wyboru waluty dla danego kraju i automatycznego 
przewalutowania; 
- otwartość struktury strony; 
- możliwość sterowania treścią; 
- pełne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego; 
- możliwość zmiany kodu źródłowego; 
- zintegrowanie ze sklepem poprzez np. dodanie podstrony sklepu; 
- możliwość „podpięcia narzędzi analitycznych”. WERSJE JĘZYKOWE (moduł 
wielojęzyczny) 
1. Polski 
 2. Angielski 
 3. Niemiecki 
 4. Czeski 



Przedmiotem zamówienia było 
zaprojektowanie i wdrożenie stron dla 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  
- szczecin.uzs.gov.pl  
- bip.szczecin.uzs.gov.pl  
- nawodzie.uzs.gov.pl 

System CMS Wordpress z natywnym wsparciem multi-site oraz 
rozwiązaniem multi-language. Przyjazny interfejs użytkownika. 
System zawiera moduł pozwalający nadać poziom uprawnień 
użytkownika oraz odbierania uprawnień dla użytkowników w 
ramach ról: administrator, redaktor, czytelnik. Wybrane treści są 
dostępne tylko po zalogowaniu, logowanie na stronie. Serwis 
spełnia wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. 
Pozwala na edycję wielu stron jednocześnie przez 
administratorów oraz użytkowników z uprawnieniami do edycji. 
Serwis oferuję obsługę wielojęzyczności z zapewnieniem 
całkowitej rozłączności i niezależności wersji od siebie, jak i 
identycznej funkcjonalności dla każdej z wersji wraz z 
możliwością włączania i wyłączania w/w wersji. System posiada 
wbudowany edytor treści WYSIWYG, dostosowany do 
użytkowników z ograniczonym poziomem umiejętności 
technicznych. Strona nawodzie.uzs.gov.pl stanowiąca mapę 
obszaru śródlądowych dróg wodnych właściwych dla obszaru 
działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie umożliwia 
podgląd obrazu z kamer udostępnianymi przez serwis  https://
stream360.pl/ (30 kamer z możliwością dodawania kolejnych z 
poziomu administratora strony, bez konieczności ręcznej 
modyfikacji kodu strony). Serwis został wykonany z 
zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania 
witryn www i w zgodności z najnowszymi standardami, które 
wyznacza W3C (World Wide Web Consortium). Strona jest zgodna 
z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych w 
wersji 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines WCAG) oraz 
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

http://szczecin.uzs.gov.pl/
http://bip.szczecin.uzs.gov.pl/
http://nawodzie.uzs.gov.pl/




Przedmiotem zamówienia było 
zaprojektowanie i wdrożenie stron dla 
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  
- szczecin.uzs.gov.pl  
- bip.szczecin.uzs.gov.pl  
- nawodzie.uzs.gov.pl 

System CMS Wordpress z natywnym wsparciem multi-site oraz 
rozwiązaniem multi-language. Przyjazny interfejs użytkownika. 
System zawiera moduł pozwalający nadać poziom uprawnień 
użytkownika oraz odbierania uprawnień dla użytkowników w 
ramach ról: administrator, redaktor, czytelnik. Wybrane treści są 
dostępne tylko po zalogowaniu, logowanie na stronie. Serwis 
spełnia wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. 
Pozwala na edycję wielu stron jednocześnie przez 
administratorów oraz użytkowników z uprawnieniami do edycji. 
Serwis oferuję obsługę wielojęzyczności z zapewnieniem 
całkowitej rozłączności i niezależności wersji od siebie, jak i 
identycznej funkcjonalności dla każdej z wersji wraz z 
możliwością włączania i wyłączania w/w wersji. System posiada 
wbudowany edytor treści WYSIWYG, dostosowany do 
użytkowników z ograniczonym poziomem umiejętności 
technicznych. Strona nawodzie.uzs.gov.pl stanowiąca mapę 
obszaru śródlądowych dróg wodnych właściwych dla obszaru 
działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie umożliwia 
podgląd obrazu z kamer udostępnianymi przez serwis  https://
stream360.pl/ (30 kamer z możliwością dodawania kolejnych z 
poziomu administratora strony, bez konieczności ręcznej 
modyfikacji kodu strony). Serwis został wykonany z 
zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania 
witryn www i w zgodności z najnowszymi standardami, które 
wyznacza W3C (World Wide Web Consortium). Strona jest zgodna 
z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych w 
wersji 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines WCAG) oraz 
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

http://szczecin.uzs.gov.pl/
http://bip.szczecin.uzs.gov.pl/
http://nawodzie.uzs.gov.pl/






Do naszych ostatnich realizacji należy usługa zaprojektowania i wykonania platformy internetowej upLift, na 
rzecz przedsiębiorstwa startupu UPLIFT Sp. z o.o. inkubowanego przez  platformę  

Hugetech Sp. z o.o. w ramach projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie” 

Głównymi elementami serwisu w wersji MVP były: ● Katalog usług wraz z cenami ● Formularz rejestracji klienta ● 
Formularz rejestracji pilota ● Baza zamówień ● Konto klienta ● Konto pilota ● język TypeScript (framework Vue.js) 
● pre-procesor CSS (SCSS) ● PHP 8 (framework: Laravel) ● baza MySQL ● Backend wykonany zgodnie z 



Fundacja Instytut Regionalny Uniwersytet 
Ludowy 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym 
wyłonienia Wykonawcy na wykonanie strony internetowej 
w ramach zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy 
(KarpatUL)”, nasz projekt graficzny został wybrany za 
najlepszy i tym samym zostaliśmy wykonawcą nowej 
strony Uniwersytetu Ludowego. 

Strona została wykonana na Wordpressie, na autorskim 
projekcie graficznym, do naszych obowiązków należało 
zakupienie 100 wybranych przez nas zdjęć stockowych 
oraz napisanie trzech autorskich artykułów poświęconych 
tematyce historii uniwersytetów ludowych, tradycjom 
karpackich oraz nakreślenie tematyki nauki w tego typu 
uniwersytetach.  

CMS umożliwia samodzielne zamieszczanie, dodawanie 
plików, zamieszczanie map lokalizacji GoogleMaps, 
filmów, galerii zdjęć.  

Strona posiada edytor WYSIWIG, umożliwia łatwą 
rozbudowę jej struktury. Strona zawiera system statystyk 
umożliwiających prowadzenie monitoringu oglądalności. 
META Tagi oraz TITLE generowane są dla każdej 
podstrony. Strona jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz spełnia wymagania WCAG 2.1. 





Gmina Miasto Kielce, reprezentowane przez Dyrektora 
Kieleckiego Parku Technologicznego - Projekt Platformy 
Startowego - "Start In Podkarpackie" - na rzecz startu- pu SFI Sp. 
z o.o. 

W skład opracowania weszły trzy aplikacje. Aplikacja do kompleksowego 
zarządzania i monitorowania  wskaźników zrównoważonego rozwoju, 
umożliwiająca łatwe zarządzanie procesami w organizacji, w 
szczególności procesami związanymi z gospodarką odpadami, stanem 
magazynowym, certyfikacją CSR itd. Aplikacja dostarcza funkcjonalności 
przeznaczone do monitoringu tych procesów, a także wspieranie 
uczeniem maszynowym funkcji predykcji potencjalnych przekroczeń 
norm. Kolejne narzędzie umożliwia wyszukiwanie interesariuszy tj. 
dostawców, współpracowników, producentów na bazie filtrów 
dostępnych na platformie. Łatwa w obsłudze, estetyczna i dostosowana 
do potrzeb platforma odpowie na problem braku informacji i braku 
weryfikacji danych i firm. Trzecią z aplikacji jest platforma szkoleniowa, 
która stawia sobie za cel rozwiązanie problemu z dostarczeniem 
wysokiej jakości edukacji z obszaru CSR.  









Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego 

W ramach naszej współpracy powstały interfejsy dla dwóch modułów. 
Pierwszy służy do udostępnienia zasobów platformy w publicznym 
internecie bez konieczności logowania się. Drugi moduł przeznaczony jest 
do korzystania tylko przez wydawców oraz administratorów serwisu. 
Zaprojektowanych zostało około 70 różnych ekranów m.in. ekran 
wyszukiwarki zasobów z opcją zaawansowanego wyszukiwania według 
metadanych publikacji, chmurę słów kluczowych/dyscyplin naukowych, 
metadane losowej publikacji, katalog wydawnictw, licznik zasobów na 
platformie. Ekrany widoków prezentacji poszczególnych publikacji, ekrany 
list czasopism, wydań, artykułów, książek zbiorowych, ekrany prezentacji 
danych wydawnictw, stanowiących “wizytówkę” danego wydawnictwa lub 
czasopisma. W drugim module zostały zaprojektowane m.in. takie ekrany 
jak interfejs logowania, ekran zarządzania użytkownikami i danymi 
użytkowników, zarządzania profilami wydawców, ekran przeglądania 
czasopism, w tym widoku poszczególnych rozdziałów. Interfejs eksportu 
danych do platformy, weryfikacji i akceptacji danych wprowadzonych, 
importowanych 
i usuwanych. Przeglądanie historii operacji, notyfikowanie użytkowników o 
konsekwencjach ich operacji oraz wiele innych. 

https://pppn.icm.edu.pl/ 

https://pppn.icm.edu.pl/
















Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie  
Utworzenie strony internetowej oraz platformy informacyjno-edukacyjnej dla projektu pt "Realizacja 

regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u 
osób z chorobami nowotworowymi" 

Utworzenie strony internetowej oraz platformy informacyjno-edukacyjnej dla projektu pt "Realizacja regionalnego 
programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami 
nowotworowymi". System składa się z 2 części. Pierwsza z nich nie wymaga uwierzytelnienia i jest przeznaczona dla 
pacjentów, do samodzielnej rejestracji, oraz dla wszystkich użytkowników, w zakresie prezentacji 
informacji na temat dostosowania Systemu do standardu WCAG 2.1 (deklaracja dostępności). Druga strefa zawiera 
funkcjonalności potrzebne do realizacji założeń programu, operujące na uczestnikach Projektu. Korzystanie z drugiej strefy 
wymaga posiadania uprzednio założonego konta. Szacunkowo z drugiej strefy będzie korzystać około 6 administratorów, 
około 68 lekarzy (w tym 5 koordynatorów) oraz około 30 pielęgniarek. Skrócony zakres funkcjonalny platformy: 1. 
Rejestracja pacjentów online. Pacjenci mogą zarejestrować się w Systemie Informatycznym za pomocą ogólnodostępnego 
formularza. Dodatkowo, pacjentów mogą zarejestrować również koordynatorzy. 2. Dodawanie/edycja jednostek 
medycznych. Administrator dodaje jednostkę wraz z następującymi informacjami m.in. nazwa jednostki o dane adresowe 
(zgodne z rejestrem TERYT – na potrzeby późniejszego eksportu danych do systemu SL2014) o numer telefonu. 3. 
Dodawanie/edycja lekarzy/pielęgniarek/koordynatorów Administrator dodaje użytkownika wraz z następującymi 
informacjami: m.in. jednostka medyczna, imię, nazwisko. 4. . Kwalifikacja/dyskwalifikacja pacjentów do szczepienia/
szczepień. Lekarz specjalista przeprowadza badanie kwalifikacyjne i ocenia ogólny stan zdrowia i przeciwwskazania do 
szczepienia. 5. Odnotowanie szczepienia/szczepień. Pielęgniarka wykonuje i odnotowuje w Systemie Informatycznym 
szczepienie/szczepienia oraz przeprowadza w Systemie anonimową II ocenę poziomu wiedzy. 6. Ocena występowania 
niepożądanych odczynów poszczepiennych w okresie do 4 tygodni od szczepienia. Koordynator odnotowuje w Systemie 
Informatycznym zgłoszone przez pacjenta lub lekarza POZ informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych. 7. 
Zgoda na badanie satysfakcji pacjenta. 8. Możliwość wygenerowania dokumentów do wydruku (PDF) na podstawie danych 
z Systemu zgodnie z załącznikami do Regulaminu Projektu, oraz pobrania do wydruku (PDF) pozostałych załączników 
Regulaminu. 9. Ankieta rezygnacji z udziału w Projekcie 

http://m.in/
http://m.in/




Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego OIC Poland Sp. z o.o., dla firmy 

Mental Heath Sp. z o.o. 
Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi zaprojektowania i 
wytworzenia makiety aplikacji mobilnej integrującej elementy MVP na 
potrzeby firmy Mental Health. Makieta aplikacji mobilnej zawiera 
kluczowe funkcjonalności MVP (widok pacjenta-użytkownika, terapeuty i 
usługodawcy w zakresie zdrowia psychicznego). Mockup jest 
interaktywny, w formacie apk i może zostać zainstalowany na smartfonie 
z systemem Andoid.  







Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego OIC Poland Sp. z o.o., dla firmy 

Mental Heath Sp. z o.o. 

Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi zaprojektowania 
i wytworzenia makiety aplikacji mobilnej integrującej elementy 
MVP na potrzeby firmy Mental Health. Makieta aplikacji mobilnej 
zawiera kluczowe funkcjonalności MVP (widok pacjenta-
użytkownika, terapeuty i usługodawcy w zakresie zdrowia 
psychicznego). Mockup jest interaktywny, w formacie apk i może 
zostać zainstalowany na smartfoniez systemem Andoid.  





Blue Berry Roasters Sp. z o.o. 

Zakres wykonanych przez naszą firmę zadań obejmował 
przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, którego celem 
było opracowanie nowego projektu wzorniczego linii produktowej kaw 
mielonych i ziarnistych, składającej się z 8 nowych produktów, w tym 4 
kaw mielonych i 4 kaw ziarnistych. Dzięki opracowaniu nowego projektu 
wzorniczego, firma rozszerzy swoją ofertę i wprowadzi na rynek nowy 
produkt. Wdrożonych zostanie 8 nowych produktów - kaw typu specialty. 
Do zakresu naszych prac należało m.in. również opracowanie tesktów i 
zespołu pytań do ankiety, opracowanie tesktów na stronę landing page, 
projekt oraz wdrożenie strony landing page,  zebranie odpowiedzi z ankiet 
drogą mailową. Zestawienie odpowiedzi z ankiety, wyciągnięcie 

wniosków i sporządzenie raportu z ankiet. 

http://m.in


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Sp. z o.o., 

dla firmy TK2 Sp. z o.o. - Projekt o nazwie 
Mieszkanio 

Przedmiotem zamówienia była realizacji usługi 
specjalistycznej obejmującej usługi zaprojektowania wyglądu 
oraz UX/UI aplikacji do obsługi rynku nieruchomości. 
Zaprojektowanie interfejsu graficznego platformy 
internetowej w formie interaktywnego prototypu. Usługa 
obejmowała mapowanie aplikacji, ustalenie typowych 
ścieżek użytkownika oraz produkcja funkcjonalnego 
prototypu w aplikacji XD. Etapy realizacji polegały na 
ustaleniu user flow diagrams, opracowania funkcjonalnego 
prototypu w Adobe XD, produkcji style guide i patter library. 













Park Naukowo Technologiczny w Ełku Sp. z o.o. 

Aplikacja webowa, Autorski MVP + sklep internetowy, 
wieloetapowa ankieta z zaawansowanym edytorem Drag 
and Drop, framework Laravel, CMS dla 3 typów 
użytkowników - administratora, stylisty i użytkownika - 
klienta, użytkownik otrzymujący stylizacje ma możliwość 
zakupu ubrań, moduł zintegrowanych płatności, 
indywidualny layout graficzny. Aplikacja jest przygotowana 
do integracji z machine learning. 











Park Naukowo Technologiczny w Ełku,  
umowa z zawarta z Gminą Miast Ełku. Projekt 
wykonany dla startup Dreation Sp. z o.o. 

W związku z umową zawartą 5 września 2021 z Gminą Miasto Ełk, Parkiem 
Naukowo Technologicznym i startupem Dreation Sp. Z o.o. zrealizowaliśmy 
projekt polegający na przygotowaniu projektu graficznego (w klikalnej wersji 
elektronicznej). Projekt został zrealizowany w programie do projektowaniu UX - 
Figma z uwzględnieniem przejść - interakcji pomiędzy poszczególnymi stronami 
interfejsu, okienek wyboru, potwierdzenia oraz efektów pojawienia się/znikania 
zaprojektowanych komponentów. Aplikacja, w której projekt został wykonany 
ma możliwość wygenerowania kodu w wersji html, CSS, Javascript oraz posiada 
interakcję z narzędziem do tworzenia aplikacji webowych bez kodowania np. 
Buble.io. Projekt został dostarczony w wersji responsywnej na urządzenia 
mobilne w wersji pionowej i poziomej, na tablety w wersji pionowej i poziomej 
oraz w wersji na komputery stacjonarne a niektóre elementy również na 
urządzenia przenośne typu smartwatch. Dostarczony projekt obejmował 
komplet ekranów dla 4 różnych, zdefiniowanych grup użytkowników.  
W głównym menu znalazły się takie pozycje jak:                  
* lista życzeń – możliwość dodania obiektów do listy 
* wydarzenia/atrakcje – wyszukiwarka atrakcji lub wydarzeń 
* moje rezerwacje/podróże 
* skrzynka/wiadomości 
* wyszukaj/odkrywaj – wyszukiwarka apartamentów, w opcji -  
* whitelabel zawężona do apartamentów zarządcy 
* wybór ilości osób oraz typu podróżnych  
* Data (kalendarz dynamiczny, pozwalający określić zakres dat od-do lub 
wpisać daty ręcznie) 





Fundacja Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego OIC Poland Sp. z 
o.o., dla firmy Femi Box Sp. z o.o. 

Przedmiotem zamówienia była realizacja 
usługi zaprojektowania i wytworzenia makiety 
aplikacji mobilnej integrującej elementy MVP 
na potrzeby firmy Femi Box Sp. z o.o.. Makieta 
aplikacji mobilnej zawiera kluczowe 
funkcjonalności MVP (widok pacjenta-
użytkownika, terapeuty i usługodawcy w 
zakresie zdrowia psychicznego). Mockup jest 
interaktywny, w formacie apk i może zostać 
zainstalowany na smartfonie z systemem 
Android. Do realizacji należało przygotowanie: 

P l a t f o r m y  w e b o w e j

Mockup'ów dla platformy webowej 
wspomagającej prowadzeniu zdalnej 
opieki położniczej, platforma m.in. 
zbiera dane przebiegu ciąży, zawiera 
kartę ciąży wraz z opisem 
przeprowadzonych i planowanych 
badań, umożliwia zdalne konsultacje 
medyczne z lekarzem prowadzącym. 
Umożliwia podjęcie kompleksowych 
działań w ramach profilaktyki 
okołoporodowej. 

F e m i A p p  i n t e r f e j s

FemiApp: spersonalizowana aplikacja 
na urządzenia mobilne z kartą ciąży, 
zapisem wyników. Daje możliwość 
zdalnego kontaktu z lekarzem, który 
ma dostęp do wyników badań, zapisu 
z opaski (FemiBand). 

F e m i V i s i o n  U S G / K T G

Wizualizacja mobilnego USG/KTG 
(FeiVision): mobilne, domowe 
urządzenie SG i KTG. Pozwala 
lekarzowi zapoznać się z parametrami 
dobrostanu płodu i zaplanować 
dalsze postępowanie. Dla kobiety 
daje możliwość poczucia więzi z 
dzieckiem

F e m i B a n d  o p a s k a

Przygotowanie opaski (FemiBand): 
opaska do monitorowania stanu 
kobiety w ciąży. Bada puls, pozwala 
wysłać sygnał SOS wraz z wysłaniem 
lokalizacji GPS, posiada detektor 
upadku, wysyła zapis aktywności 
dobowej do aplikacji





Fundacja WWF Polska Sp. z o.o. 

Strona internetowa RWD na autorskiej templatce na CMS 
Wordpress, formularz kontaktowy, Google Maps, 
zgodność z WCAG 2.1 









Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 
Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

Strona internetowa RWD na autorskiej templatce na CMS 
Wordpress, formularz kontaktowy 

https://wsparciedlaopiekuna.pl/ 
Data wykonania: 2019 

https://wsparciedlaopiekuna.pl/














Jazon Sp. Z o.o. 

Dla firmy Jazon Sp. z o.o. wykonaliśmy stronę wizytówkową oraz dwa sklepy internetowe. Do wykonania obu sklepów został wykorzystany CMS - Presta Shop wraz z 
integracją Comarch ERP - XL. Sklepy oferują różne rodzaje płatności elektronicznych, posiadają funkcje integracji z różnymi dostawcami i hurtowniami. Sklepy są 
dostępne w wielu wersjach językowych, m.in. w języku rosyjskim oraz francuskim. Projekt graficzny obu sklepów został wykonany na autorskich szablonach. 





Te r m i k a  P G N i G

Przedmiotem Zamówienia było wykonanie oraz wdrożenie 

profesjonalnego serwisu internetowego PGNiG Termika SA w 

języku polskim i angielskim oraz sprawowanie opieki serwisowej 

nad wdrożonym serwisem internetowym PGNiG Termika. 
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