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Czym jest Design Thinking?
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POSZUKUJĄCY RÓŻNYCH MOŻLIWOŚCI

HUMAN CENTERED (skupiony na człowieku)

ITERACYJNY

SKUPIONY NA POTRZEBACH

Design Thinking to usystematyzowane podejście do procesu tworzenia nowych rozwiązań. 

Opiera się przede wszystkim na głębokim zrozumieniu potrzeb użytkowników - osób, które będą 

korzystały z tworzonego przez nas pomysłu / rozwiązania.



Czym jest Design Thinking?

• Odpowiedzią na wyzwanie połączenia wigoru i rygoru

• Odpowiedzią na potrzebę kreatywności i struktury

• Odpowiedzią na chaos pojawiający się w mnogości rozwiązań, 

pomysłów, produktów i kosztów z tym związanych…
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Przykład wykorzystania Design thinking
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Czym jest Design Thinking?

• „Z naszej perspektywy najbardziej wartościowe były tematy związane ze ścieżką klienta, na 

której zawarte zostały ich “żale” i spostrzeżenia. Badania potwierdziły to czego się 

domyślaliśmy, pokazały kilka elementów, na które totalnie nie zwracaliśmy uwagi (np. mało 

klarowny i mało wspierający klienta onboarding). Często wracamy do tych badań, część 

rekomendacji wprowadziliśmy, inne dały nam inspiracje. Szereg tych zmian i jeszcze wiele 

innych, które wprowadziliśmy w ciągu ostatniego 1,5 roku spowodowały, że…że jest bardzo 

dobrze pod kątem biznesowym.”

• Alicja Tebin, Product Development Director w nocowanie.pl
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Design thinking jako metodyka projektowa?
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‣ Jako metodyka: do wykorzystania na 

etapie inicjowania projektu -> dojście do 

weryfikacji sensowności pomysłu

‣ Jako idea: do prowadzenia projektów 

przy wykorzystaniu zwinnych metodyk 

(empatyzacja / kreatywność)

‣ Jako narzędzia: do rozwiązywania 

problemów, do pracy kreatywnej, do 

pracy z użytkownikami 



Czym jest Design Thinking?
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• Wybrać kluczowych Użytkowników + poznać ich kluczowe 

zadania(z), frustracje(f), oczekiwania(o)

• Zdefiniować cele naszej organizacji i znaleźć połączenie 

pomiędzy celami organizacji i ZFO Użytkownika

• Wypracować min. 50-60 pomysłów odpowiadających na 

wyzwanie projektowe. Wybrać i dopracować 2-3 pomysły, by 

stały się koncepcjami

• Stworzyć fizyczną reprezentację pomysłu, która będzie 

narzędziem do oceny trafności i jakości rozwiązania

• Zebrać informację zwrotną od Użytkowników (trafność i jakość 

rozwiązania)

• Przygotować plan weryfikacji biznesowej lub plan wdrożenia 

rozwiązania w konkretnym horyzoncie czasowym

Cel wybranego kroku:



Czy warto skorzystać z Design thinking?
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Design thinking będzie właściwą 

metodą, jeśli…

Standardowe, analityczne metody 

rozwiązywania problemów będą 

właściwe, jeśli…

Czy wyzwanie jest związane z 

człowiekiem?

Potrzebne jest zrozumienie głębokich 

potrzeb i oczekiwań użytkownika

Niewielka grupa osób / odbiorców, 

jest zaangażowana w rozwiązanie

Jak dobrze znasz i rozumiesz 

problem, który chcesz rozwiązać?

Potrzebujemy przeanalizować i 

sprawdzić różne możliwości, by 

osiągnąć zamierzony efekt

Wiemy na czym dokładnie polega 

problem i wiemy, że rozwiązanie go 

da nam zamierzony efekt

Jaki jest poziom niepewności?

Jest wiele wątpliwości i znaków 

zapytania i/lub nie mamy danych 

historycznych 

Nasze przeszłe działania będą 

dobrze przewidywać wyniki w 

przyszłości

Jakie dane masz już do 

dyspozycji?

Mamy mało informacji, które pozwolą 

nam przeanalizować i zrozumieć 

istotę problemu

Mamy kilka, pewnych źródeł 

informacji, które pozwolą nam 

zrozumieć istotę problemu
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Doświadczenia i emocje

• Indywidualne doświadczenia i 

emocje użytkowników w kontekście 

usługi

• Doświadczenia i emocje, są punktem 

zakotwiczenia opinii 

• Firmy zabiegają o nasze pozytywne 

doświadczenia i emocje (aplikacje 

bankowe, Uber, aplikacje sportowe)
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Doświadczenia i emocje

• Poszukujemy ponadprzeciętnych 

doświadczeń (widoki mam 

wszędzie…)

• „Oczekuję, że inni też będą zabiegać! 

Będą oferować mi ciekawe 

doświadczenia”
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Pokaż codzienność życia

• Skupienie uwagi na jednostce, 

osobie i jej emocjach, jej 

zainteresowaniach i oczekiwaniach 

• Design thinking to skupienie na 

człowieku, jego potrzebach, jego 

zainteresowaniach 

• Pokaż siebie a znajdziesz kogoś, kto 

chętnie Cię posłucha (i obejrzy Twoją 

rzeczywistość)
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Pokaż codzienność życia

• Zainteresowanie codziennością, 

szczególnie tą, która jest nam 

odległa lub nieznana 

Wsi spokojna, wsi wesoła!

Który głos twej chwale zdoła?

Kto twe wczasy, kto pożytki

Może wspomnieć zaraz wszytki?
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Współpraca ludzi o różnych kompetencjach

• Zespół projektowy o różnych 

kompetencjach, wiedzy i 

doświadczeniu

• Design thinking to praca zespołu, w 

którym są osoby o różnych 

kompetencjach i specjalizacjach

• Wspiera współpracę i współ-

tworzenie ponad podziały i pomysły 

przydzielane do konkretnych osób
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Współpraca ludzi o różnych kompetencjach

• Zespół jako ciało tworzące 

rozwiązania oraz podejmujące 

decyzje 

• Zespół składający się z osób o 

różnych kompetencjach, 

doświadczeniach, wiedzy, 

specjalizacji, itp.
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Zadbaj o opinie w sieci

• Wsłuchanie się w opinie i 

doświadczenia użytkowników i 

zrozumienie emocji

• Opinie społeczności ważniejsze niż 

opinie celebrytów

• Odpowiadając na opinię jednej 

osoby, zyskujesz przychylność całej 

sieci jego kontaktów osobistych

• Google Maps, Facebook z nowymi 

algorytmami oceny opinii
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Zadbaj o opinie w sieci

• Uczestnicy coraz chętniej dzielą się 

swoimi opiniami, opisując własne 

doświadczenia związane z 

miejscami

• Ważny jest sposób reakcji -> 

zrozumienie, patrzenie na osobę jako 

najważniejszego użytkownika
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Promowanie własnej pasji

• Human centered - podejście do 

poszukiwania rozwiązań, które 

uwzględnia potrzeby jednostki 

(człowieka) w poszukiwaniu 

rozwiązań

• Zwraca szczególną uwagę na 

emocje człowieka, których 

doświadcza w konkretnej sytuacji lub 

kontekście
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Promowanie własnej pasji

• Skupia się na poszukiwaniu takich 

rozwiązań, w wyniku których ludzie 

będą doświadczali pozytywnych 

emocji (zainteresowanie, 

zaciekawienie, poczucie spełnienia)
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Promowanie własnej pasji


