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Prezentujemy pierwszą część raportu dotyczącego Design Thinking. 
Koncentrujemy się w niej na:
• podejściach do stosowania Design Thinking;
• efektywności tych procesów;
• sposobach planowania procesów DT.

Kolejne części raportu zawierają bardziej szczegółowe elementy wpływające 
na efektywność procesów „designerskich”. Będą dotyczyć takich obszarów, jak:
• sposoby zastosowania filozofii Human–Centered Design w Design Thinking, 

tzn. jak empatyzować z użytkownikami;
• stymulowanie kreatywności w procesie Design Thinking;
• skuteczne prototypowanie i testowanie rozwiązań.

Autorzy raportu: Rafał Czarny, Michał Eromin, Olga Bogusz

Wsparcie merytoryczne: Agnieszka Chrząszcz, Karolina Dukała, Joanna Pyrkosz-Pacyna, 
Beata Tworzewska-Pozłutko

Opracowanie graficzne: Olga Bogusz, Michał Eromin

Raport powstał w oparciu o przegląd merytoryczny literatury przeprowadzony przez 
Karolinę Dukałę, Michała Eromina i Rafała Czarnego.

Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i dotychczasową współpracę :)
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O DESIGN THINKING
Wprowadzenie
Obserwujemy narastający trend na rynku usług i produktów: 
koncentrację na potrzebach klienta. Obecnie to klient jest 
centralną postacią dla biznesu, medycyny, administracji pu-
blicznej… Rządzi nie podaż (czyli nie to, co jest), tylko popyt 
(to, czego klient chce lub potrzebuje). Wymusza to na organi-
zacjach i firmach dopasowanie swojej oferty i swojego sposo-
bu działania do klienta. Kluczowe staje się przekonanie go, 
że osiągnie faktyczne korzyści gdy będzie używał ich usług 
czy produktów. W takim środowisku potrzebne są metody 
i podejścia, które pozwolą usługodawcom na spojrzenie na 
świat oczami klienta po to, by jak najlepiej dopasować swoją 
ofertę do niego. Taką metodą jest Design Thinking.

Design Thinking jest 
podejściem pozwalają-
cym na spojrzenie na 
świat oczami użytkow-
nika, zastanowienie się, czego ten użytkownik potrzebuje 
i stworzenie takiego rozwiązania, które te potrzeby zaspokoi. 
Dzięki zastosowaniu tej metody klienci sięgają po najlepiej 
dopasowane do nich produkty i usługi.

Czym jest Design Thinking?
Żeby znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące działania 
i efektywności procesu Design Thinking, trzeba go zdefinio-
wać. Istnieją różne sposoby opisywania Design Thinking. 
Opisy te odnoszą się do etapów procesu oraz do tego, jakie 
powinny być efekty tych etapów. Żeby lepiej zrozumieć samo  
pojęcie Design Thinking, Hassi i Laakso (2011) przeprowadzili 
pogłębioną analizę literatury dotyczącą używania DT w orga-
nizacjach. Zaobserwowali, że niezależnie od opisu, Design 
Thinking to koncepcja złożona z  3 wymiarów: Praktyki, 
Podejścia poznawczego i Sposobu myślenia.

„PRAKTYKA” zawiera:

Zorientowanie na człowieka – rozumienie użyt-
kownika; metody obserwacji są kluczowe do 
zrozumienia klienta; współpraca z  klientem jest 
niezbędna;

Myślenie poprzez działanie – podejście iteracyjne 
(powtarzalne, cykliczne, oparte na wielu próbach 
i  powtórzeniach); wczesne i częste prototypowa-
nie jest konieczne i korzystne przez cały proces;

Wizualizacja – wyrażanie siebie inaczej niż sło-
wami;  ostrzegana jako niezbędna; daje odkryć to 
czego nie zobaczymy podczas rozmowy;

Podejście dywergencyjno–konwergencyjne – 
rozszerzenie zakresu, następnie selekcja; Design 
Thinking opisywany jako proces poszerzający per-
spektywę (stosując metody badawcze i kreatyw-

ne), a następnie zawężający myślenie na kluczowych aspek-
tach (stosując metody analityczne);

Doczekaliśmy się czasów, gdy 
organizacje dostosowują się do 
ludzi, a  nie wymagają od ludzi 
dostosowania się do organizacji.

Idea tej metody jest, w  naszym odczuciu, doskonała. 
Ale jak ją stosować, żeby robić to skutecznie? Co zrobić, 
żeby jak najlepiej wykorzystać procesy Design Thinking 
w  działaniu organizacji? Czy każdy proces, w  którym 
występuje moment koncentracji na kliencie to Design 
Thinking? Jak zaplanować procesy Design Thinking, żeby 
efektywnie je wykorzystywać?

Praca oparta na współpracy – korzystanie z zespo-
łów złożonych z wielu różnych ludzi jest kluczowe 
przy rozwiązywaniu złożonych problemów.

„PODEJŚCIE POZNAWCZE (COGNITIVE APPROACH)” zawiera:

Rozumowanie abdukcyjne – brak potrzeby udo-
wodnienia, że coś działa; projektant, myśląc w ten 
sposób, przechodzi od tego, co już istnieje do 
tego, co mogłoby istnieć, ale jeszcze tego nie ma; 

jest używane przy generowaniu pomysłów; odgrywa kluczo-
wą rolę w  DT i  jest warunkiem wstępnym „inteligentnego” 
projektowania;

Refleksyjne przekształcenie [problemu] – umie-
jętność nowego sposobu patrzenia na problem; 
umiejętność spojrzenia na problem z  innej per-
spektywy niż początkowo;

Spojrzenie holistyczne – spojrzenie na całość 
opracowywanego zagadnienia, tj. potrzeby klien-
ta, środowisko użytkowników, społeczność itp.; 
spojrzenie na potrzeby funkcjonalne, emocjonalne, 

społeczne, kulturowe; pokazanie problemu jako systemu, nie 
pojedynczego wydarzenia;

Myślenie integracyjne – polega na identyfiko-
waniu istotnych aspektów; stawianie koło siebie 
dwóch (lub więcej) przeciwstawnych pomysłów 
lub modeli i  nie wybieranie jednego „przeciw-

ko” drugiemu, a  łączenie różnych elementów; zamiast tezy 
i  antytezy: synteza; Design Thinking tworzy równowagę 
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między biznesem, kwestiami technicznymi i czynnikami ludz-
kimi, łączy niezawodność i  ważność, myślenie analityczne 
z intuicyjnym.

„SPOSÓB MYŚLENIA (MINDSET)” zawiera:

Eksperymentalny i  eksploracyjny sposób my-
ślenia (mindset) – polega na zwiększeniu czę-
stotliwości eksperymentowania i  testowania, po-
dejmowaniu ryzyka, wychodzenia poza granice, 

zadawaniu pytań; kładzie nacisk na niski lęk przed popełnia-
niem błędów i porażkami;

Tolerowanie wieloznaczności – w  ramach DT 
uważa się, że niepewność to naturalna część pro-
cesu; akceptacja niepewności i  podejmowanie 
odważnych działań mimo niepewności jest klu-

czowe dla sukcesu;

Optymizm – nie poddawanie się ograniczeniom; 
Design Thinking to przyjemność rozwiązywania 
problemów i znajdowania okazji tam, gdzie inni jej 
nie widzą, pamiętając o różnych ograniczeniach;

Ukierunkowane na przyszłość – myślenie długo-
terminowe; przewidywanie nowych scenariuszy; 
myślenie o tym „co mogłoby być, gdyby…”.

Najczęstsze opisy procesów Design 
Thinking

Jednym z najpopularniejszych modeli Design Thinking 
jest model Double Diamond (Podwójnego Diamentu). 
Opisuje Design Thinking jako naprzemienne cykle myśle-

nia dywergencyjnego (rozszerzającego, badawczego, eksplo-
racyjnego) i konwergencyjnego (zwężającego, analitycznego). 
Obrazuje przebieg procesu jako dwa diamenty: pierwszy 
dotyczący Problemu, a drugi dotyczący Rozwiązania (patrz 
Rysunek 1.).

Obie fazy przebiegają jedna po drugiej, w podobny sposób:

• Najpierw rozszerzają perspektywę projektantów, pozwalają 
im szeroko zastanowić się nad tym c`o w określonej fazie jest 
najważniejsze;

• Następnie skupiają się na analizie zebranych danych, se-
lekcji kluczowych informacji, wyborze najlepszych w danej 
kategorii pomysłów.

Wszelkie opisy procesów Design Thinking odnoszą się 
do większości wyżej wymienionych podejść. W dalszej 
części przedstawiamy opisy procesów, które najłatwiej 
jest wyszukać w literaturze oraz te, które są najbardziej 
rozpoznawalne (głównie ze względu na ich marketing 
i promocję).

Zastosowanie modelu Double Diamond polega zatem na 
przejściu przez 4 etapy: 

1.  Zastosowanie metod badawczych w celu zidentyfikowania 
jak największej liczb możliwych problemów, które mają 
(lub mogą mieć) użytkownicy,

2. Analiza zidentyfikowanych problemów, sięgnięcie do ich 
przyczyn i skoncentrowanie się na tych kluczowych,

3. Wykorzystanie metod kreatywnych do wygenerowania 
jak największej liczby pomysłów, które adresują wybrane 
problemy,

4. Zastosowanie metod prototypowania i  testowania do se-
lekcji i doskonalenia wybranych pomysłów.

Drugim rozpoznwalnym schematem Design Thinking 
jest pięcioetapowy model opracowany przez d.school 
na Uniwersytecie Stanfordzkim (a  właściwie Hasso 

Platner Institute). Został rozpropagowany wraz z początkiem 
popularyzowania Design Thinking i bardzo często przedsta-
wiany jest jako pięć połączonych ze sobą sześcioboków, gdzie 
każda kolejna figura odpowiada kolejnej fazie procesu Design 
Thinking.

Design Lab
Inprogress

Eksploruj Projektuj Implementuj

ROZWIĄZANIEPROBLEM
DYWERGNCYJNE KONWERGNCYJNE

KONWERGNCYJNEDYWERGNCYJNE

RYSUNEK 1. MODEL DOUBLE DIAMOND EMPATIA

DEFINIOWANIE
PROBLEMU PROTOTYPOWANIE

GENEROWANIE
POMYSŁÓW

TESTOWANIE

RYSUNEK 2. PIĘCIOETAPOWY MODEL DESIGN THINKING, NA PODSTAWIE: 
D.SCHOOL HASSO PLATNER INSTITUTE OF DESIGN AT STANFORD UNIVERSITY

I

II
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Różne fazy i cechy procesu Design Thinking 
w oparciu o różnorodne badania i obserwacje

Kolodner, Willis 
(1996)

• Kluczowe fazy procesu:
•  Przygotowanie – uczenie się tego  

co jest ważne dla danego projektu,
•  Asymilacja – zbieranie danych 

z otoczenia  (m.in. za pomocą 
prototypów) i układanie ich 
w spójną i logiczną całość,

•  Kontrola strategiczna – decyzje 
o kierunku, w którym pójdzie design.

Goldschmidt, 
Weil (1998)

Proces Design Thinking jest nielinearny. 
Projektanci idą naprzód (rozwijają roz-
wiązanie), żeby potem zrobić dwa kroki 
w tył  i ocenić to co stworzyli (i znowu 
zmienić rozwiązanie).

Stempfle,
Badke-
Schaube 
(2002)

4 etapy Design Thinking poruszające 
się w przestrzeni problemu:
• Generowanie (poszukiwanie 

problemów),
• Eksploracja (rozumienie 

problemów),
• Porównanie (ocena problemów),
• Selekcja (wybór problemów).

Braha,
Reich (2003)

Design Thinking to proces iteracyjny, 
eksploracyjny, czasami chaotyczny.

Razzouk, Shute 
(2012)

Kreatywni ludzie pracują dwoma  
różnymi ścieżkami: jako „finders”,  
czyli odkrywają, oraz jako „makers”, 
czyli tworzą. Na tej bazie stworzyły 
mapę, która określa gdzie znajduje się 
design.

Polskie opracowania luźno traktują tłumaczenie tych eta-
pów. Na potrzeby raportu przyjmijmy, że są to: Empatia, De-
finiowanie Problemu, Generowanie Pomysłów, Prototypo-
wanie, Testowanie. 

W etapie Empatii należy poznać potencjalnego (lub realne-
go) użytkownika i kontekst w jakim działa tak dokładnie, jak 
to możliwe. Następnie, podczas Definiowania Problemu, po-
wstaje definicja potrzeby, jaką ma poznany w Empatii użyt-
kownik. Kolejnym krokiem jest Generowanie Pomysłów, 
czyli stworzenie jak największej liczby pomysłów odpowiada-
jących na zdefiniowaną potrzebę, przy zastosowaniu metod 
pobudzających kreatywność. Następne dwa etapy są mocno 
ze sobą powiązane: wybrane pomysły należy prototypować 
i  testować, aby szybko, sprawnie i  tanio sprawdzać ich fak-
tyczny potencjał. Proces ten niekoniecznie jest (a właściwie: 
prawie nigdy nie jest) linearny – zawsze możemy cofnąć się 
do dowolnego poprzedniego kroku.

Innym sposobem opisywania Design Thinking 
jest podejście McKinsey Design (Sheppard i  in., 
2018). Design Thinking, w ujęciu tej organizacji, 

opiera się na czterech wartościach: analitycznym przywódz-
twie, wielofunkcyjnym talencie, ciągłej iteracji oraz doświad-
czeniu użytkownika. Dopiero gdy wszystkie wartości będą 
miały odbicie w  funkcjonowaniu organizacji, można mó-
wić o  dobrze prowadzonych procesach Design Thinking. 
Podejście McKinsey Design obrazuje Rysunek 3.

Różni badacze, chcąc wskazać kluczowe elementy podejścia 
opartego o  Design, zwracali uwagę na odmienne elemen-
ty tych procesów. Poniższa tabela (Tabela 1.) prezentuje kilka 
z tych elementów.

RYSUNEK 3. PODEJŚCIE MCKINSEY DESIGN, OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE: 
MCKINSEY QUARTERLY “TAPPING INTO THE BUSINESS VALUE OF DESIGN”

wielofunkcyjny talentanalityczne przywództwo

doświadczenie użytkownikaciągła iteracja

Mierzyć i zwiększać wydajność 
projektu z takim samym 
rygorem jak przychody 

i koszty.

Sprawić, by projektowanie 
zorientowane na człowieka 
było obowiązkiem każdego, 

a nie osobną funkcją.

Zmniejszyć ryzyka rozwoju 
poprzez ciągłe słuchanie, 

testowanie i iterację 
z użytkownikami końcowymi.

Przełamać wewnętrzne ściany 
między projektowaniem 

fizycznym, cyfrowym 
i usługowym.

Nie dotarliśmy do badań, które wskazałyby, który spo-
śród opisanych modeli zastosowania Design Thinking 
jest najbardziej skuteczny. Podwójny Diament, 4 war-
tości McKinsey Design, 5 etapów DT wypracowanych 
przez d.school, czy jakikolwiek inny? Mimo różnic i po-
dobieństw są one bardziej ogólną wskazówką i  sche-
matem, a nie faktycznie „procesem”.

TABELA 1. PRZEGLĄD BADAŃ DOTYCZĄCYCH FAZ I CECH PROCESU DESIGN THINKING

III



6
Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi. Rozpowszechnianie treści bez cytowania źródła zabronione.
Jeśli chcesz użyć informacji z niniejszego raportu albo zacytować jego fragment, nie zapomnij dodać:
"Inprogress Design Lab: Czarny, R.; Eromin, M.; Bogusz, O. 2020. Raport Design Thinking"

Copyright (C) 2020: Inprogress Design Lab, Inprogress Sp. z o. o.

Razzouk i Shute (2012) stworzyły opis skutecznych projektan-
tów („Design Thinkerów”). Opis powstał na podstawie obser-
wacji działania ludzi profesjonalnie zajmujących się projekto-
waniem rozwiązań dla użytkowników.

Skupienie na człowieku i środowisku – Projektanci 
muszą ciągle myśleć, jak to, co zostanie stworzone, 
będzie zaspokajało potrzeby ludzi. Dodatkowo 
muszą pamiętać o otoczeniu człowieka jako pod-

stawowym ograniczeniu dla procesów DT.

Umiejętność wizualizowania – Projektanci pracu-
ją wizualnie: na obserwowalnych i namacalnych 
propozycjach rozwiązań. Rysują, tworzą prototypy.

Predyspozycje do wielofunkcyjności – Projektanci 
z  jednej strony cały czas mają przed oczami pro-
blem, który rozwiązują, a z drugiej - tworzą szczegó-
łowe (i różnorodne) rozwiązania.

Patrzenie systemowe – Traktowanie problemów 
jako systemu problemów z szansą na systemowe 

Cechy charakterystyczne projektantów
Istnieją badania naukowe wskazujące na to, jakimi cecha-
mi i zachowaniami charakteryzują się skuteczni projektanci. 
W ramach procesu DT jednym z celów powinno być stymulo-
wanie wśród projektantów takich właśnie cech po to, by sku-
tecznie rozwiązywać problemy.

Jakie to mogą być zachowania? Boland i Collopy (2004) opi-
sali dwa podejścia projektantów do rozwiązywania proble-
mów: decyzyjne i oparte o design. Oba podejścia prezentuje 
Tabela 2.

Podejście decyzyjne do problemów będzie sprawdzać 
się wtedy, gdy potrzebne jest rozwiązanie analityczne 
(potrzebne są autorytety, procedury, specjalistyczna 
wiedza…). Może to być sytuacja, w  której rozwiązanie 
nie wpływa na użytkownika, albo wszystkie możliwe 
rozwiązania wpływają na użytkownika w taki sam sposób.
Z  kolei podejście designerskie będzie skuteczniejsze 
wtedy, gdy różne rozwiązania będą w odmienny sposób 
wpływać na potencjalnych użytkowników. Przydatne 
będzie także wtedy, gdy dostępne dane są ograniczone 
i uniemożliwiają dokonania rzeczowej analizy.

Decyzyjne Oparte o Design

• podejmowanie decyzji 
racjonalnych, używanie 
narzędzi analizy 
ekonomicznej, symulacji, 
oceny ryzyka itp.; 

• wybór między 
alternatywnymi 
rozwiązaniami; 

• daje efekty, gdy sytuacja 
jest jasna i stabilna; 

• zamyka ludzi 
w utrwalającym się 
cyklu „standardów” 
(kontynuowanie tworzenia 
czegoś typowego 
i standardowego). Niski 
poziom twórczości 
i kreatywności.

• praca nad stworzeniem 
wielu alternatywnych 
możliwości;

• koncentracja na 
kreatywności w pierwszej 
kolejności;

• wybór najlepszej opcji 
mając na uwadze, że może 
być potrzeba wymyślenia 
nowej alternatywy;

• podejście decyzyjne 
i narzędzia analityczne 
muszą wspierać podejście 
designerskie, ale dopiero 
po fazie kreacji;

• zadawanie 
fundamentalnego pytania 
„co próbujemy zrobić?”;

• kwestionowanie 
podstawowych założeń, 
zadowolenie z braku 
wcześniej przewidywanych 
wyników.

TABELA 2. PODEJŚCIA DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Warto stworzyć usystematyzowane podejście ułatwiają-
ce zastosowanie procesów Design Thinking, które nie 
będą oparte tylko na intuicji, ale na badaniach i danych. 
Dlatego Inprogress Design Lab wraz z  Akademią 
Górniczo–Hutniczą w  Krakowie zajmą się stworzeniem 
metody „Design Thinking Method”, która na meryto-
rycznym fundamencie będzie prowadzić zespoły przez 
proces Design Thinking.



7
Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi. Rozpowszechnianie treści bez cytowania źródła zabronione.
Jeśli chcesz użyć informacji z niniejszego raportu albo zacytować jego fragment, nie zapomnij dodać:
"Inprogress Design Lab: Czarny, R.; Eromin, M.; Bogusz, O. 2020. Raport Design Thinking"

Copyright (C) 2020: Inprogress Design Lab, Inprogress Sp. z o. o.

Liu (1996)

dostrzeganie szerszego 
kontekstu proponowanych 
rozwiązań i wyłaniających się 
nowych problemów: chęć 
rozwiązania

Akin i Akin (1996), 
Eisentraut (1999), 
Weth, (1999)

podchodzenie do problemu 
z różnych perspektyw 
i różnymi strategiami

Badke-Schaub (1999),
Fricke (1999)

umiejętność precyzyjnego 
ujmowania wymagań;
poszukiwanie potrzebnych 
informacji; synteza informacji, 
priorytetyzacja, budowanie 
wiedzy

Gunther, 
Ehrlenspiel (1999)

szybka klaryfikacja zadania

 Tang, Gero (2001)

oddziaływanie na świat 
fizyczny w procesie 
projektowania (tworzenie 
prototypów, szkiców, 
prostych form rozwiązań);
myślenie o relacjach 
wizualno-przestrzennych

Ho (2001) dekomponowanie problemu

Seitamaa–Hakkarainen, 
Hakkarainen (2001)

praca na poziomie wizualnym 
i technicznym

Do czego używać Design Thinking?
Razzouk i  Shute (2012) na bazie analizy literatury stworzyły 
mapę opisującą zakres tworzonych rozwiązań oraz przebieg 
procesu w ramach różnych działań kreatywnych (Rysunek 4.). 
Design jest według nich podejściem syntetycznym, używa-
jącym metod analitycznych, skoncentrowanym na szukaniu 
realnych rozwiązań. Zastosowanie prototypowania i  testowa-
nia pomaga w stworzeniu realnego i użytecznego rozwiąza-
nia. W trakcie procesu używane są metody, które pozwalają 
łączyć ze sobą przeciwstawne punkty widzenia i  pomysły 
(myślenie syntetyczne): co sprzyja innowacyjności. Z  kolei 
efekty tego procesu są realistyczne: stanowią podstawę do dal-
szych prac rozwojowych.

rozwiązanie z różnymi procedurami i pomysłami  → rozwiąza-
nia holistyczne.

Umiejętność używania języka (language! nie 
tongue ) jako narzędzia – Umiejętność wyja-
śniania słowami procesu twórczego, bez wcho-
dzenia w  szczegóły, ale podkreślając relacje nie-

zauważalne na pierwszy rzut oka.

Umiejętność i chęć pracy w zespole – Umiejętno-
ści interpersonalne, które pozwolą im na komuni-
kację z różnymi specjalistami.

Unikanie konieczności wyborów – Rozważanie 
wielu różnych wyborów → podejmowanie wyborów.

Z kolei w Tabeli 3. przedstawiamy wyniki przeglądu meryto-
rycznego, którego dokonały te same autorki. Przegląd doty-
czy działań, kompetencji i  sposobu myślenia projektantów, 
które mogą prowadzić do sukcesu w procesie projektowania 
rozwiązań.

Autorzy badań
Działania, kompetencje 

i sposobu myślenia 
projektantów

Christiaans, Dorst 
(1992)

przechodzenie od zbierania 
informacji do tworzenia 
rozwiązania

Lloyd, Scott (1994)
rozumowanie indukcyjne (od 
szczegółu do ogółu) 

TABELA 3. PRZEGLĄD MERYTORYCZNY RAZZOUK I SHUTE

Jak widać, niezależnie od badań cechy dobrych (skutecz-
nych) projektantów są podobne. Warto zatem tworzyć 
środowisko pracy zespołów Design Thinking w taki spo-
sób, aby stymulować u nich sposób myślenia charaktery-
styczny dla najlepszych projektantów.

Zakres:
Symboliczny VS.
Realistyczny

Proces:
Analityczny VS.
Syntetyczny

Symboliczny

Syntetyczno-
Symboliczny

Analityczno-
Symboliczny

Syntetyczno-
Realistyczny

Analityczno-
Realistyczny

Realistyczny

SyntetycznyAnalityczny

Design

RYSUNEK 4. MAPA OKREŚLAJĄCA GDZIE ZNAJUDE SIĘ DESIGN, NA PODSTAWIE: 
RAZZOUK R., SHUTE V., WHAT IS DESIGN THINKING AND WHY IS IT IMPORTANT?, 

[W:] “REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH”, NR 82 (3), 2012, S. 330-348
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Design Thinking, według przeglądu Schmiedgen, Rhinow, 
Koppen i Meinel (2015), stosowany jest do takich procesów jak:

• stworzenie albo usprawnienie nowego produktu lub usługi;
• lepsze dostosowanie, współpraca i transfer wiedzy wewnątrz 

firmy;
• wytworzenie empatii i lepszego zrozumienia klienta i użyt- 

kownika;
• ulepszenie funkcjonowania struktur firmy;
• tworzenie innowacji komercyjnych i  bardziej wydajnych 

kampanii marketingowych;
• ulepszenie sposobów szkolenia pracowników;
• narzędzie szkoleniowe w celu zorientowania pracowników 

firmy na klienta i jego potrzeby;
• narzędzie do dostosowania określonych metod do indywi-

dualnych potrzeb firmy;
• zwiększenie kreatywności w zespołach;
• zaangażowanie klienta w tworzenie produktu lub usługi;
• narzędzie public relations i zarządzania wizerunkiem;
• poprawa doświadczenia użytkowników i odbiorców usługi;
• testowanie założeń, iteracyjne rozwijanie rozwiązań;
• nowe modele biznesowe, strategie biznesowe;
• rekrutacja (użyte ostatnio przez jeden z polskich banków);
• środek do organizowania bardziej efektywnych spotkań 

wewnątrz firmy;
• tworzenie popytu;
• ulepszenie procesu innowacji w firmie.

Inne, stworzone w  oparciu o  Design Thinking, rozwiązania 
problemów, przedstawia Rysunek 5.

Schmiedgen, Rhinow, Koppen i Meinel (2015). W swoim ba-
daniu, które objęło 235 praktyków stosujących DT w różnych 
firmach w  całej Europie przekonali się, że skuteczność DT 
jest bardzo rzadko mierzona. Odpowiedzi, jakie najczęściej 
udzielali ankietowani na pytanie „Dlaczego?”, to:

• nie ma ludzi i  zasobów do mierzenia efektywności DT 
w firmie; 

• nikt w organizacji nie zna sposobów pomiaru skuteczności 
DT;

• nie ma czasu na mierzenie skuteczności DT w firmie;
• pomiar skuteczności DT w  firmie jest postrzegany jako 

dodatkowy koszt i dodatkowe działanie, które jest bezce- 
lowe;

• nie da się mierzyć DT, bo to jest zmiana w nastawieniu i kul-
turze organizacji;

• badani nie wiedzieli jak mierzyć skuteczność DT;
• DT jest zbyt nowy, by mierzyć jego efekty;
• DT nie został w organizacji wprowadzony oficjalnie; zatem 

management nie czuje się w obowiązku sprawdzania jego 
skuteczności;

• nie wiadomo, z  czym porównywać efektywność Design 
Thinking: z  innymi metodami kreatywnymi, standardo-
wymi spotkaniami, metodykami projektowymi, z  czymś 
innym?;

• nie ma sensu mierzyć skuteczności DT wskaźnikami KPI. 
Lepiej mierzyć poprzez „reflection in action” (ale i tak nikt 
tego nie robi).

Do podobnych wniosków doszli Schmiedgen, Spille, Köppen, 
Rhinow i  Meinel (2016). W  ich badaniu, którym objęli 403 
pracowników firm stosujących DT na całym świecie tylko 
40 z nich przyznało, że efektywność wprowadzenia DT była 
w  jakikolwiek sposób mierzona. I  tylko 23 z  nich potrafiło 

Efektywność Design Thinking
Ważna z perspektywy stosowania różnych narzędzi w organi-
zacjach jest ich wartość wpływająca na efektywność działa-
nia organizacji. Na realny problem w tym obszarze wskazują 

outdoor devices, antyperspiranty, 
inkubatory dziecięce, produkty 
cementowe, projekty naukowe 

i cyfrowe

W obszarze inżynierii: 

farmaceutyczne, związane z opieką 
zdrowotną, usługi dowozu i przejazdu, 

usługi sklepowe, porady finansowe, 
aplikacje komputerowe, business intelli-
gence, analityka żeglarska, gry mobilne, 

aplikacja database, usługi raportowa-
nia, rozwiązania IT do obliczania EPEI 

(every part every interval), eventy, 
usługi definiowania roli 

i stanowisk pracy, proces rekrutacji itd.

Kompleksowe analogowe
lub cyfrowe systemy product - services: 

strony internetowe, kampa-
nie marketingowe, dashbo-
ardy, warunki współpracy, 
przestrzeń pracy (space)

W obszarze user experience: 

procesy zmniejszające używanie 
papieru i plastiku, powstawanie

 i prowadzenie fundacji „korpora-
cyjnych”, prowadzenie działań 

podnoszących świadomość ekolo-
giczną wewnątrz i na zewnątrz 

organizacji

W obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu: 

RYSUNEK 5. ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW OPARTE O DESIGN THINKING, OPRACOWANIE WŁASNE 
NA PODSTAWIE: SCHMIEDGEN J., RHINOW H., KÖPPEN E., MEINEL C., PARTS WITHOUT 
A WHOLE? – THE CURRENT STATE OF DESIGN THINKING PRACTICE IN ORGANIZATIONS, 

INSTYTUT HASSO-PLATTNERA DLA TECHNIK SYSTEMÓW OPROGRAMOWANIA NA 
UNIWERSYTECIE POCZDAMSKIM, RAPORT NR 97, POCZDAM, 2015
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powiedzieć w jaki sposób to robiono – respondenci wskazy-
wali następujące metody pomiaru:

• badanie pomiaru satysfakcji klienta z produktu przed i po;
• liczba projektów, szkoleń, wyszkolonych ludzi;
• „zmiany aktualnych strategii firmy”, „produkty w  projek-

tach, np. odpalenie aplikacji online”;
• KPI: wynik finansowy, market success, ROI, zwiększenie 

sprzedaży;
• badania głębokości wiedzy oraz zastosowania procesu 

i  narzędzi w  organizacji, jakościowe informacje zwrotne 
w trakcie i po zakończeniu projektów.

Z kolei w McKinsey Design (organizacja powołana do życia 
przez McKinsey & Company, która podobnie jak Inprogress 
Design Lab służy poszerzeniu organizacyjnej świadomości 
Designu w świecie) przeprowadzono analizę zachowań pro-
jektanckich różnych firm w pięcioletnim okresie (Sheppard 
B. i in., 2018). Na bazie tej analizy oceniono efektywność tych 
organizacji w stosunku do wykorzystywania metod kojarzo-
nych z Design Thinking.

W  McKinsey & Company stworzono wskaźnik McKinsey 
Design Index (MDI), który odnosi się do praktyk związanych 
z Designem stosowanych w organizacji. Im wyższy MDI, tym 
wyższy poziom stosowania praktyk kojarzonych z  Design 
Thinking. Na bazie zebranych informacji widać korelację 
pomiędzy praktykami Designu z dochodem organizacji. Te 
firmy, które mają wysoki poziom McKinsey Design Index, 
osiągały wyższy o około 10% średni dochód na przestrzeni 5 
lat niż te, które z praktyk Designu nie korzystają (ok. 3-6%). 
Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych 
MDI (McKinsey Design Index), S&P500 (indeks giełdowy, 
w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej 

kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange 
i NASDAQ [za: Wikipedia]) i bazie firm McKinsey & Company.

Dane z raportu McKinsey Design prezentuje poniższy wykres:

W badaniach Plattner, Meinel i Leifer (2015) 71% respondentów 
zgodziło się ze stwierdzeniem, że w  ich organizacji Design 
Thinking polepszyło kulturę pracy, a 69% uznało, że Design 
Thinking usprawniło innowację w firmie. Jednocześnie, w fir-
mach respondentów efektywności Design Thinking nie mie-
rzono, ponieważ (w opinii respondentów):

• brakuje narzędzi do mierzenia DT;

• posiadali za mało doświadczenia, żeby mierzyć DT;

• wpływ Design Thinking jest niemierzalny.

Umiejscowienie Design Thinking 
w organizacji
Efektem przeprowadzonych procesów Design Thinking są 
pomysły (ich przetestowane prototypy) na rozwiązanie pro-
blemu organizacji: najczęściej są to procesy, produkty lub 
usługi. Aby wygenerowane rozwiązanie nie zostało wyłącznie 
prototypem należy uruchomić projekt, który zajmie się wdro-
żeniem efektów procesu DT. Skuteczność projektu zależy od 

Jest to jedno z bardziej wiarygodnych (w naszej opinii) 
badań efektywności stosowania podejścia DT w  orga-
nizacjach. Nie wiadomo jednak, jak przeprowadzano 
procesy Design Thinking w  badanych organizacjach; 
czy było to jedno, spójne podejście? Czy to była jedyna 
zmienna, która wpływała na dochód? Czy faktycznie 
to stosowanie podejścia opartego o Design wpływa na 
podniesienie dochodu, czy też firmy z większym docho-
dem poświęcają więcej pieniędzy na Design? Pytań jest 
bardzo dużo, co rodzi nasze wątpliwości.

RYSUNEK 6. WYKRES PORÓWNUJĄCY PRZYCHODY FIRM Z WYSOKIM POZIOMEM MDI 
ORAZ POZOSTAŁE FIRMY NA RYNKU, NA PODSTAWIE: SHEPPARD B., SARRAZIN H., 

KOUYOUMJIAN G., DORE F., MCKINSEY QUARTERLY, THE BUSINESS VALUE OF DESIGN, 
[DOSTĘP 20.12.2019R.]
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Design Lab
Inprogress

Brakuje szczegółowych danych faktycznie mierzących 
efektywność stosowania procesów Design Thinking. 
Wszelkie dostępne doniesienia pokazują spektakularne 
sukcesy procesu DT, ale brakuje danych mówiących 
o inwestycji (czasowej, finansowej) w proces oraz o licz-
bie nieudanych działań, które zostały zaproponowa-
ne w  oparciu o  proces Design Thinking. Trudno jest 
też porównać między sobą poszczególne przypadki 
i  jednoznacznie stwierdzić, co wpływało na te sukcesy. 
Opisywane przypadki są nieporównywalne ze sobą, 
a  jedynym czynnikiem wspólnym jest to, że autorzy 
nadawali opisywanym procesom nazwę Design Thinking.
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dobrej komunikacji projektantów z kierownikiem projektu 
(będzie on odpowiedzialny za wypracowanie produktu, któ-
ry otrzymają użytkownicy). Jednym z modeli łączenia Design 
Thinking z zarządzaniem projektami jest koncepcja opisana 
przez ośrodek analityczno-badawczy Gartner (M. Walker, M. 
Blosch, B. Burke, B. Burton, S. Brand, L. Weldon, [2016]). 

W wizji zaprezentowanej przez ten ośrodek, pomiędzy Design 
Thinking a Zwinnym Zarządzaniem Projektami, umieszczono 
Lean Startup. Zadaniem tej metody jest dopracowanie stwo-
rzonego w Design Thinking prototypu na tyle, aby można było 

Zgodnie z powyższą ideą, Design Thinking prowadzi do 
zastosowania zwinnych metod zarządzania projektami. 
W naszej opinii zwinne podejście nie jest w tym wypad-
ku koniecznością. Równie dobrze wypracowane w  ra-
mach DT rozwiązanie może zostać szczegółowo opisa-
ne i dostarczone przez projekt zarządzany tradycyjnie. 
Stosowanie każdej z wymienionych metod zarzadzania 
będzie miało swoje wady i zalety, ale obie będą w stanie 
wytworzyć produkty projektu.

Design Thinking jako metoda kreatywna nadaje się rów-
nież idealnie jako krok poprzedzający projekty. W fazach 
przedprojektowych różnych metodyk (zarówno trady-
cyjnych, jak i zwinnych) jest czas na zastanowienie się 
nad tym, co projekt ma dostarczyć. Również w trakcie 
realizacji projektu mogą wydarzać się sytuacje, w  któ-
rych zastosowanie tej metody będzie pożądane. Design 
Thinking może być zastosowany w takich fazach, jak:

• tworzenie opisu produktu końcowego projektu, tj. 
do stworzenia idei rozwiązania, które ma dostarczyć 
projekt;

• podczas faz planowania sprintów lub timeboxów 
w zwinnych metodach zarządzania projektami;

• przy konieczności wprowadzenia zmian w  projek-
cie (gdy nie mamy jasnego rozwiązania, co należy 
zmienić);

• w trakcie retrospektywy, gdy zespół powinien wypra-
cować metody skuteczniejszej współpracy w ramach 
projektu;

• w każdej innej sytuacji, która wymaga zastosowania 
podejścia do stworzenia nieoczywistego rozwiązania.

Jak zostało zaprezentowane na przykładach w  części 
„Do czego używać Design Thinking”, model ten może 
być używany jako element dostosowywania organiza-
cji do dynamicznie zmieniającego się środowiska biz-
nesowego, tworzenia wizji zmian organizacyjnych (np. 
zwiększenie satysfakcji pracowników, w  zakresie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, itp.).

Więcej o  Lean Startup: E. Ries „Metoda Lean Startup. 
Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która 
zdobędzie rynek”, Onepress, Gliwice 2012.

RYSUNEK 7. MODEL PRZEDSTAWIAJĄCY POŁĄCZENIE DESIGN THINKING, LEAN STARTUP I AGILE, NA PODSTAWIE: M. WALKER, M. BLOSCH, 
B. BURKE I INNI, ENTERPRISE ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY INNOVATION LEADERSHIP VISION FOR 2017, GARTNER 2016
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wytworzyć realny produkt przynoszący wartość (tzw. MVP: 
Minimum Viable Product) i zainicjować projekt. Taka dalsza 
praca nad pomysłem wytworzonym przez Design Thinking 
jest opisana przez model Lean Startup.
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Problemy z Design Thinking
Thienen, Noweski, Meinel i Rauth (2011) w swoim badaniu po-
równywali rozwiązania stworzone przez zespoły różniące się 
cechami na dwóch wymiarach:

1. Interdyscyplinarność vs. Homogeniczność;
2. Znajomość Design Thinking vs. Nieznajomość Design 

Thinking.

Wyniki ich badania pokazały, że:

• Stosowanie Design Thinking zwiększa niezwykłość tworzo-
nych przez zespoły rozwiązań;

• Użyteczność wszystkich wytworzonych rozwiązań była nie-
zależna od cech zespołów: wszystkie wypracowane zespo-
łowo rozwiązania były użyteczne;

• Jednakże mimo to eksperci oceniający rozwiązania nie re-
komendowali żadnego z rozwiązań wypracowanych przez 
zespoły.

Ciekawostki i wnioski z badania:

• średnia ocena rekomendacji ekspertów była niższa dla 
rozwiązań zespołów znających Design Thinking!

• rozwiązania zespołów interdyscyplinarnych znających 
Design Thinking były niżej ocenione na wymiarach Uży-
teczności i  Niezwykłości od wszystkich pozostałych roz-
wiązań wygenerowanych przez inne zespoły (znający 
Design Thinking + homogeniczny, nieznający Design 
Thinking + interdyscyplinarny, nieznający Design Thinking 
+ homogeniczny).

W NASTĘPNEJ CZĘŚCI
W  kolejnej części naszego raportu poruszymy tematy:

• Prowadzenia warsztatów Design Thinking (ogólne wska- 
zówki)

• Empatii w  Design Thinking i  sposobów realizacji założeń 
filozofii Human–Centered–Design.

Powyższe wyniki oznaczają, że nie wystarczy znać 
Design Thinking, aby skorzystać z  jego pozytywnych 
efektów. Trzeba to robić w odpowiedni sposób. Nasze 
pierwsze wnioski wskazują na konieczność stworze-
nia odpowiednich warunków środowiskowych, odpo-
wiednie przygotowanie facylitatora procesu Design  
Thinking i zastosowanie odpowiednich narzędzi. Więcej 
na ten temat pojawi się w kolejnych częściach Raportu.

Nie wszystkie zespoły stosujące procesy Design Thin-
king generują wartościowe pomysły. Eksperci w przyto-
czonym badaniu nisko oceniali użyteczność pomysłów 
wypracowanych przez niektóre zespoły DT. Ponownie 
stajemy przed problemem braku wiedzy o  badaniach: 
nie wiadomo, jakich narzędzi i  metod Designerskich te 
zespoły używały. Dzięki badaniu wiadomo natomiast, 
że na efektywność tych procesów wpływają różne czyn-
niki. Jakie to mogą być czynniki?
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