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1 Zbiór Dobrych Praktyk SEO  

Wstęp 
Zbiór Dobrych Praktyk SEO, opracowany w ramach Internet Advertising Bureau Polska jest zbiorem zaleceń 
branżowych mających na celu zdefiniowanie standardów jakościowych działań prowadzonych przy 
pozycjonowaniu stron internetowych (Search Engine Optimization).	 
 
Celem Zbioru jest zabezpieczenie jakości usług SEO poprzez zdefiniowanie wymaganych procesów i działań 
związanych ze świadczeniem tych usług oraz osiągnięcie jak największej przejrzystości wobec klientów w 
odniesieniu do zakresu i wykonywania usług SEO. 
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§1. Ofertowanie   
1. Z uwagi na zróżnicowany zakres działalności agencji SEO oraz duży zakres usług oferowanych przez 

nie, Klientom często trudno jest je odróżnić a jeszcze trudniej jest wybrać tą odpowiednią dla swojego 
biznesu. W konsekwencji przy wyborze agencji ważny jest przede wszystkim przejrzysty model 
współpracy. Zarówno Klient analizując przedstawioną ofertę, jak i Agencja w procesie jej 
przygotowywania powinni więc zwrócić uwagę na takie aspekty współpracy, jak: 

a. zrozumiała i przejrzysta prezentacja kompetencji oraz usług; 

b. zapewnienie jasnej i przejrzystej informacji dotyczącej sposobu i warunków obsługi klienta, 
prowadzenia działań, raportowania oraz rekomendacji; 

c. rozgraniczenie czystych usług doradczych i operacyjnego wdrażania projektów SEO przed 
zawarciem umowy; 

d. przejrzyste wyjaśnienie okresów umownych oraz ewentualnego okresu wypowiedzenia; 

e. propozycje celów oraz KPI wraz z zakresem prac i strategią, które pozwolą na ich realizację. 

2. Dobrą praktyką jest poprzedzenie w/w ustaleń przeprowadzeniem audytu technicznego oraz 
zawartości strony klienta. 

3. Zakres prac oraz usług może być różny w różnych agencjach, jednak w swojej strategii powinien 
zawsze zawierać działania w obszarze On-Site oraz Off-Site. 

4. Bardzo ważnym aspektem współpracy z klientem, już na etapie ofertowania, jest jego edukacja na 
temat realistycznych i dozwolonych metod zgodnych z wytycznymi oraz regulaminem wyszukiwarek. 

5. Wszystkie planowane i rekomendowane działania powinny być prowadzone z naciskiem na 
przestrzeganie praw autorskich, zasad umieszczania znaków handlowych, marek oraz wszystkich 
innych przepisów związanych z publikowaniem informacji, które są obecne w prawie krajowym i 
międzynarodowym. 

6. Strony powinny udzielić sobie wzajemnie rzetelnych informacji dot. realnych perspektyw w ramach 
danego budżetu. 

7. Zalecane jest, aby Klient, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem procesu ofertowania, przekazał 
Agencji status dotychczasowych prac związanych z SEO (np. raport wskazujący efekty pracy 
poprzedniej agencji), Agencja zaś powinna uwzględnić wnioski z tych informacji w przygotowywanej 
ofercie. 
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§2. Realizacja 

 

1. Optymalizacja strony w wyszukiwarkach obejmuje wiele wewnętrznych i zewnętrznych procesów. 
Transparentna wymiana informacji, a także edukacja i zdolność dostosowania się klienta w zakresie 
wymagań i rekomendacji SEO są podstawą dobrej współpracy. Dlatego też agencja powinna zadbać 
o przygotowanie przejrzystych procesów, które będą w przyjazny i jasny dla klienta sposób 
zabezpieczać przepływ informacji związany ze stale zmieniającymi się wymaganiami wyszukiwarek. 

2. Proces pracy powinien mieć określone przejrzyste zasady współpracy, ustalony harmonogram prac 
optymalizacyjnych oraz formę i częstotliwość raportowania. 

3. Prace optymalizacyjne. Przed rozpoczęciem procesu optymalizacyjnego, klient powinien 
zaakceptować poszczególne działania w ramach optymalizacji (treści, linki, słowa kluczowe) oraz ich 
przewidywany wpływ na działanie serwisu. Jako sygnatariusze uważamy że, należy jasno zaznaczyć, 
że w przypadku wyszukiwarek czas opóźnienia między pracami optymalizacyjnymi a efektem w 
postaci wzrostu wyników może wynosić nawet sześć miesięcy. 

4. Należy jasno zaznaczyć, że w pełni efektywne przeprowadzenie procesu realizacji działań SEO nie 
jest możliwe bez dużego zaangażowania zarówno po stronie Agencji, jak również Klienta. Klient 
może umożliwić Agencji prace na poprzez: 

a. udostępnienie Agencji dostępów (FTP, CMS i inne wymagane) w taki sposób, aby Agencja 
korzystając z nich prowadziła optymalizację samodzielnie, po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta na 
modyfikacje określonych elementów;  

b. wydelegowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej po swojej stronie, która będzie 
samodzielnie wprowadzała wyspecyfikowane przez Agencję modyfikacje, przy czym istotne jest 
również ustalenie harmonogramu wdrożeń i informowanie Agencji o postępach. 

5. W obu powyższych przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć, że nieterminowe wprowadzanie 
zalecanych przez Agencję poprawek optymalizacyjnych, opóźniona rozbudowa treści czy opóźnione 
przekazanie Agencji dostępów nie pozostaje bez wpływu na efektywność procesu pozycjonowania. 

6. W przypadku chęci/potrzeby po stronie Klienta wprowadzenia na pozycjonowanej stronie 
jakichkolwiek zmian na własną rękę lub przez podmiot trzeci, dobrą praktyką jest informowanie 
Agencji o zamiarze przeprowadzenia takich zmian i wprowadzanie ich wyłącznie w przypadku 
akceptu  ze strony Agencji, z uwzględnieniem ewentualnych wskazanych przez Agencję modyfikacji. 
Wprowadzanie zmian bez wiedzy Agencji może skutkować znacznym wydłużeniem procesu 
pozycjonowania. 
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§3. Raportowanie i rozliczenia 

 

1. Przejrzyste działanie agencji, która oferuje optymalizację pod kątem wyszukiwarek, znajduje 
odzwierciedlenie przede wszystkim w informowaniu klientów o zakresie prac wykonywanych dla 
klienta, związanych z nimi uwarunkowaniach oraz wynikach. 

2. Monitorowanie działań SEO zawsze opiera się na indywidualnych celach dla witryny lub aplikacji 
klienta i może być wykorzystywane do sprawdzania jakości pracy, mierzenia efektywności 
optymalizacji SEO oraz identyfikacji słabych punktów SEO i zmian algorytmów. Elementy procesu 
raportowania oraz monitoringu mogą zawierać, między innymi: 

- opis oraz wyjaśnienie znaczenia poszczególnych parametrów wykorzystywanych narzędzi do 
monitoringu działań SEO; 

- informacje oraz podsumowanie dotyczące kwestii technicznych oraz optymalizacyjnych, takie jak: 

a. Raport monitoringu problemów technicznych; 

b. Raport progresu widoczność witryny w wynikach organicznych; 

c. Raport ilości pozyskanych linków i ich jakości; 

d. Raport z wielkości pozyskanego ruchu organicznego; 

e. Raport w odniesieniu do uzgodnionych celów;  

f. Analiza, rekomendacje oraz plan wdrożenia zmian. 

3. Rozliczanie prowadzonych działań powinno uwzględniać poślizg czasowy pomiędzy prowadzonymi 
pracami a uzyskiwanymi wynikami, o którym mowa w par. 2 pkt 2. Oznacza to, że nakłady ponoszone 
na początkowym etapie prac może charakteryzować pozorny niedostateczny zwrot z inwestycji, 
którego odrobienie następuje po odczekaniu czasu niezbędnego do pełnego ukazania się wyników w 
wyszukiwarce. 

4. W trakcie realizacji może się okazać, że po stronie Klienta pojawia się konieczność poniesienia 
dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z projektem kosztów (np. z powodu konieczności zmiany 
hostingu czy stworzenia integracji strona-system). Agencja w tej sytuacji zobowiązana jest do 
rzetelnego przedstawienia szans, które otwiera wdrożenie takich dodatkowych rozwiązań, jak i 
zagrożeń, które stwarza pozostawienie status quo. 

5. Większość prac optymalizacyjnych, rozbudowa treści i linkowania są planowane i zamawiane przez 
Agencje w trakcie procesu z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Stąd też wszelkie opóźnienia w 
płatnościach, w przypadku działań zlecanych z wyprzedzeniem stawia Agencję w trudnej sytuacji i 
może skutkować zaburzeniem płynności procesu. 
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