
NIEZBĘDNIK
Zastosowanie metodyki service design



Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce Niezbędnik, który prezentuje proces projektowania 

rozwiązań w oparciu o metodykę service design oraz wybrane techniki

i narzędzia wspierające projektowanie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Niezbędnika biorąc 

udział w pilotażowych procesach projektowych.
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1│WPROWADZENIE

Niniejszy Niezbędnik przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces rozwijania pomysłów i 

tworzenia rozwiązań w oparciu o metodykę service design.

Znajdziesz tutaj opisy poszczególnych etapów procesu projektowego, a także wiele przydatnych 

narzędzi i technik kreatywnych. Przejście całego procesu pozwala na wypracowanie kompleksowego 

rozwiązania. W większości przypadków jednak, z zaprezentowanych metod można korzystać także 

niezależnie, wybierając te elementy, które mogą okazać się najbardziej przydatne na danym etapie prac 

nad rozwiązaniem.

O NIEZBĘDNIKU

Niezbędnik:

→został opracowany na podstawie pilotażowych procesów 

projektowych prowadzonych w ramach 

„Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej” 

(POWER 3.5), dedykowanych rozwijaniu pomysłów na 

usprawnienia różnych obszarów funkcjonowania uczelni,

→ pokazuje metody, które stosunkowo szybko pozwalają rozwinąć 

i zweryfikować pomysł przed jego wdrożeniem,

→zawiera przykładowe scenariusze i szablony, które systematyzują 

pracę i ułatwiają dokumentację całego procesu projektowego oraz 

przygotowanie opisu rozwiązania.
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1│WPROWADZENIE

Service design (czyli projektowanie usług) to świadome podejście do tego, jak usługa powinna być 

zorganizowana i jakich doświadczeń powinna dostarczać swoim odbiorcom, tzn. jak powinni się czuć 

korzystając z niej. 

Mówiąc o usługach w kontekście metodyki service design mamy na myśli usługi w szerokim ujęciu, 

obejmujące zarówno rozwiązania (również te online), kierowane do klientów zewnętrznych jak i 

wewnątrz organizacji.

CO TO JEST SERVICE DESIGN?

Wyróżnikami podejścia service design jest:
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Eksperymentowanie: weryfikujemy wypracowane pomysły i doprecyzowujemy je 
uwzględniając informacje zwrotne od potencjalnych odbiorców.

Stawianie w centrum człowieka: tworzymy rozwiązania biorąc pod uwagę 
potrzeby, oczekiwania, obawy, ograniczenia i możliwości.

Łączenie potrzeb organizacji z realnymi potrzebami odbiorców: tworzymy 
rozwiązania w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i potrzeby odbiorców, 
jednocześnie realizując cele organizacji.

Praca w interdyscyplinarnym zespole: tworzymy rozwiązania w oparciu o wiedzę 
i doświadczenie osób zaangażowanych w proces, łączymy odmienne perspektywy.



1│WPROWADZENIE

Metodyka service design wykorzystywana jest zarówno przez korporacje, małe i średnie firmy, jak 

również przez instytucje publiczne, uczelnie i  jednostki samorządu terytorialnego. Tak szerokie 

zastosowanie jest możliwe między innymi dzięki elastyczności samego procesu projektowego, który 

umożliwia uwzględnienie specyfiki danej organizacji.
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DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z METODYKI SERVICE DESIGN?

Na każdym etapie pracy wykorzystywane 

są narzędzia i techniki, które pozwalają 

porządkować wiedzę, skłaniają do zadawania 

nieszablonowych pytań i spojrzenia na 

wyzwanie z innej perspektywy.  

Metodyka pomaga wygenerować wiele 

rozwiązań, wybrać te z największym 

potencjałem i stosunkowo szybko je 

przetestować, jeszcze zanim zostanie podjęta 

decyzja odnośnie wdrożenia rozwiązania.

Proces projektowy składa się z kilku kluczowych etapów:

Rozpoznanie potrzeb odbiorców oraz

kontekstu projektowanego rozwiązania

Definiowanie problemów, dla których

tworzone będą rozwiązania

Generowanie rozwiązań

Tworzenie prototypów rozwiązań

Testowanie rozwiązań
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KIEDY ZASTOSOWAĆ METODKĘ SERVICE DESIGN?

Podejście service design sprawdza się w przypadku tzw. wicked problems (ang.). 

Definicyjnie są to problemy, które:

→nie mają jednego dobrego rozwiązania, a jedynie rozwiązania lepsze i gorsze,

→angażują wielu interesariuszy,

→opis problemu determinuje rozwiązanie, problem jest często trudny do uchwycenia,

→każde rozwiązanie generuje kolejne wyzwania.

Metodyka ta może zatem znaleźć zastosowanie w sytuacjach, kiedy

nie istnieje jedno dobre rozwiązanie i liczy się kreatywne podejście, np.: 

→projektowanie nowego lub modyfikacja istniejącego rozwiązania,

→projektowanie procesów w części, która nie jest obwarowana koniecznością stosowania 

ściśle określonych reguł czy przepisów prawa,

→opracowanie koncepcji rozwiązań proponowanych w ramach wniosków aplikacyjnych 

o dofinansowanie projektów „miękkich”,

→opracowanie koncepcji projektu, który zgłaszany będzie do Budżetu Obywatelskiego PG.
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→ jak się przygotować do procesu 
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PRZYGOTOWANIE DO PROCESU

Przed rozpoczęciem warsztatów:

→ przygotuj brief projektowy

→ powołaj zespół projektowy

→ zadbaj o przestrzeń do pracy

BRIEF PROJEKTOWY

Brief projektowy jest punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu projektowego. Przygotowuje go 

osoba inicjująca proces projektowy. 

Z jednej strony jest to materiał informacyjny, dzięki któremu uczestnicy spotkania mają szansę 

ujednolicić swoją wiedzę na temat wyzwania, z drugiej uzupełnienie briefu należy traktować także 

jako ćwiczenie, które skłania samego właściciela tematu do zadania sobie istotnych pytań. 

Zaproponowany brief jest jedynie wzorem, właściciel tematu może dopasowywać go do swoich 

potrzeb.

Przygotowanie briefu projektowego wymaga przedstawienia informacji na temat odbiorców, ich potrzeb 

i problemów. Zebranie tych informacji przed warsztatami i spojrzenie na zjawisko z ich perspektywy, 

w znaczący sposób będzie wpływać na jakość procesu.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

W briefie powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania:

▪ Jaki problem chcemy rozwiązać? 

▪ Jak przejawia się opisany problem? 

▪ Co ma zostać zaprojektowane? (usługa, produkt, materiał informacyjny)

▪ Kto ma być odbiorcą rozwiązania? 

▪ Dlaczego dla tej grupy rozwiązanie problemu jest szczególnie ważne? 

▪ Jakie problemy i potrzeby ma wskazana grupa odbiorców w związku ze 

zidentyfikowanym problemem? 

▪ Jakie działania były już podejmowane? 

▪ Jaki był efekt podejmowanych działań? (ewentualnie dlaczego nie 

przyniosły założonych efektów?)

Przykładowy szablon briefu oraz metody 

badań jakościowych znajdziesz na str. 49-50

file:///C:/Users/zonki/Desktop/SD/brief_projektowy.pdf
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Zgodnie z założeniami procesu projektowego, istotne jest zadbanie 

o interdyscyplinarność i różnorodność zespołu tak, aby w trakcie 

warsztatów możliwe było spojrzenie na temat z wielu perspektyw.

W zależności od tego, jaki zasięg ma mieć Twoja inicjatywa, możesz wybrać jedną z trzech 

poniższych opcji tworzenia zespołu projektowego: 

1. Jeśli projektujesz rozwiązanie dla swojej jednostki organizacyjnej - wybierz członków 

zespołu spośród sowich współpracowników.

2. Jeśli projektujesz rozwiązanie dla wielu jednostek organizacyjnych lub dla całej uczelni:

a) zaproś do udziału w  procesie przedstawicieli tych jednostek, którzy ze względu 

na zakres swoich kompetencji powinni uczestniczyć w zespole projektowym lub

b) przeprowadź otwarty nabór członków zespołu za pomocą wewnętrznych kanałów 

komunikacji. W tym przypadku rekomendowane jest, aby przy wyborze uczestników nie 

kierować się kolejnością zgłoszeń, a zróżnicowaniem perspektyw.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Niezależnie od tego, czy nad rozwiązaniem 

pracować będą pracownicy reprezentujący jedną 

jednostkę czy kilka, konieczne jest zadbanie o to, 

aby mieli oni odmienne kompetencje i perspektywy.

W zależności od tematu realizowanego 

w ramach procesu, może zaistnieć potrzeba 

zaproszenia udziału w pojedynczych spotkaniach 

pracowników uczelni, będących ekspertami

w danej dziedzinie. Celem ich udziału w procesie 

jest wsparcie zespołu w wypracowaniu rozwiązań 

poprzez możliwość odpowiadania na bieżąco 

na pojawiające się w danym temacie wątpliwości.

Zespół projektowy to grupa 4-12

pracowników, którzy uczestniczą 

we wszystkich etapach pracy nad 

rozwiązaniem. 

W przypadku licznej grupy 

uczestników, w trakcie pracy 

warsztatowej powinni oni 

zostać podzieleni na 4-6 

osobowe zespoły.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

PRZESTRZEŃ DO PRACY

W przypadku, gdy podejmowany w 

trakcie warsztatów temat jest 

bezpośrednio związany z  konkretną 

przestrzenią, wówczas warto 

zapewnić uczestnikom możliwość jej 

zobaczenia, doświadczenia, a w 

miarę możliwości zorganizowania w 

niej części spotkań. 

Szczególnie pomocne może być 

zorganizowanie w niej spotkania 

dotyczącego prototypowania 

rozwiązania, uczestnicy będą mogli 

bowiem odnosić swoje pomysły od razu 

do konkretnych elementów przestrzeni. 

Na potrzeby organizacji spotkań projektowych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni 

do pracy. Spotkania powinny odbywać się w pomieszczeniu, w którym możliwa jest praca przy 

wspólnym stole, a w przypadku większej liczby uczestników – podział na zespoły, które będą 

pracowały osobno. 

Uczestnicy powinni mieć możliwość korzystania 

z tablic/ścian w celu umieszczania na nich 

wypracowanych przez siebie materiałów. 

Przydatnym wyposażeniem sali jest także rzutnik 

multimedialny oraz suchościeralna tablica lub 

flipchart.

Częstą praktyką przy organizacji warsztatów 

projektowych jest korzystanie z tzw. przestrzeni 

kreatywnych. Jeśli takie przestrzenie są dostępne 

na terenie uczelni, warto z nich skorzystać 

podczas prowadzenia spotkań.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Warsztaty kreatywne można podzielić na 6 etapów. Czas poświęcony na każdy z nich uzależniony jest 

od podejmowanego tematu oraz wiedzy członków zespołu projektowego W ramach zrealizowanych 

na uczelni pilotażowych procesów na warsztaty kreatywne poświęcono 2 czterogodzinne spotkania. 

WARSZTATY KREATYWNE

Etapy Średni czas potrzebny

na realizację 

Wprowadzenie do 

procesu 

15 - 30 min.

Integracja zespołu 

projektowego

15 - 30 min.

Wprowadzenie do 

tematu projektowego 

30 min. - 2 godz.

Generowanie rozwiązań 

- etap ilościowy 

2 - 4 godz. 

Wybór rozwiązań 30 min. - 1 godz. 

Doprecyzowanie 

konceptu

1 godz. - 2 godz. 

Przykładowe scenariusze warsztatów 

znajdziesz na str. 51-54
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Spotkanie powinno się rozpocząć wprowadzeniem uczestników do procesu projektowego.

Na tym etapie skupiamy się na wyjaśnieniu specyfiki sposobu pracy. 

WPROWADZENIE DO PROCESU

→Jeżeli wśród członków zespołu są osoby, które po raz pierwszy mają styczność z 

service designem, wyjaśnij krótko założenia leżące u podstaw tej metodyki:

▪ koncentracja na potrzebach odbiorców,

▪ praca w interdyscyplinarnym zespole,

▪ iteracyjne podejście,

▪ eksperymentowanie, tzn. testowanie rozwiązań z ich odbiorcami 

→Podkreśl specyfikę pracy w ramach procesu projektowego:

▪ praca o charakterze warsztatowym,

▪ wymiana doświadczeń,

▪ wykorzystywanie narzędzi i technik pozwalających zadawać nieoczywiste pytania i wychodzić 

poza strefę komfortu.

→Przedstaw plan pracy i harmonogram spotkań
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

W trakcie warsztatów na ogół na integrację przeznacza się około 30 minut.

Ze względu na ograniczenia czasowe w przypadku większych zespołów integrację podzielić można 

na dwa etapy:

INTEGRACJA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

→integrację wewnątrz mniejszych zespołów z wykorzystaniem 

wybranej techniki,

→prezentację wyników zadania integracyjnego realizowanego 

w mniejszym zespole na forum. Działania integrujące zespół 

projektowy powinny być 

realizowane także 

w przypadku, gdy uczestnicy 

na co dzień ze sobą 

współpracują. 

Ich celem jest bowiem nie tylko 

poznanie się uczestników, lecz także 

odkrycie, jakie kompetencje 

i umiejętności mogą być przydatne 

w trakcie procesu projektowego.

W związku z tym, że część uczestników może się 

znać, warto na tym etapie pracy skorzystać z jednego 

z ćwiczeń, które pozwolą urozmaicić tę część spotkania. 

Dodatkowo, ich forma stanowić będzie rozgrzewkę do 

sposobu pracy przewidzianego w kolejnych etapach 

spotkania.

Przykładowe techniki integrujące zespół 

znajdziesz na str. 37-38
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Po wprowadzeniu do procesu i przeprowadzeniu ćwiczeń integrujących, nadchodzi czas 

na wprowadzenie uczestników do tematu, nad którym będą pracować. 

Ta część warsztatów obejmuje:

WPROWADZENIE DO TEMATU PROJEKTOWEGO

Zakres Średni czas potrzebny na realizację 

Prezentacja wiedzy zgromadzonej nt. wyzwania

projektowego

10-30 min. 

Określenie odbiorców rozwiązania 15-60 min.

Formułowanie wyzwania projektowego 15-30 min.

PREZENTACJA WIEDZY ZGROMADZONEJ NT. WYZWANIA PROJEKTOWEGO

Przedstaw zgromadzoną dotychczas wiedzę na temat wyzwania, kładąc nacisk na takie elementy jak:

→wiedza o odbiorcach działań,

→przyczyny i skutki zidentyfikowanego problemu,

→zidentyfikowane ograniczenia projektowe.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Na tym etapie pracy uczestnicy opracowują tzw. personę projektową prezentującą archetyp odbiorcy, 

z myślą o którym będzie projektowane rozwiązanie. Do przygotowania opisu persony należy 

wykorzystać informacje przekazane przez właściciela tematu, jak również doświadczenie uczestników 

zespołu w pracy z przedstawicielami danej grupy.

W przypadku osób, które po raz pierwszy pracują w oparciu o metodykę stawiającą w centrum 

człowieka (human centred design) równoczesna praca z kilkoma personami utrudnia koncentrację na 

ich potrzebach, problemach i przełożenie ich na rozwiązanie, dlatego warto ograniczyć liczbę odbiorców 

rozwiązania.

OKREŚLENIE ODBIORCÓW ROZWIĄZANIA

Ze względu na zamknięty 

katalog odbiorców działań 

realizowanych na uczelni, 

wypracowane persony mogą 

znaleźć zastosowanie w wielu 

sytuacjach. 

Wybierając persony warto zadać sobie pytanie: 

dla kogo chcemy projektować nasze rozwiązanie? 

Często spotykanymi podejściami jest projektowanie 

dla:

→najliczniejszej grupy,

→grupy, która najchętniej rozpocznie korzystanie 

z nowego rozwiązania,

→grupy najbardziej potrzebującej interwencji, tj. takiej, 

która jest w największym stopniu dotknięta brakiem 

satysfakcjonującego rozwiązania. 

Dobrą praktyką jest udostępnianie 

wypracowanych materiałów, które 

będą mogły zostać zamieszczone 

na dedykowanej stronie 
internetowej.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Dla ułatwienia, przygotowaliśmy przykładowy szablon persony projektowej, z którego możesz 

skorzystać podczas warsztatów.

Zaproponowany szablon może być modyfikowany w zależności od wyzwania.  

Jeśli zespół projektowy uzna za bezcelowe wypełnianie części z zaproponowanych pól, może z nich 

zrezygnować. Można także dodać dodatkowe kategorie informacji, jeśli zespół uzna je za zasadne. 

Szablon uwzględnia  kluczowe elementy wykorzystywane przy opisie persony.  

Ponadto, uwzględniono w nim zakres informacji występujący zazwyczaj w narzędziu „Mapa empatii”, 

odnoszący się do tego jak potencjalny odbiorca naszego rozwiązania funkcjonuje w otoczeniu: 

co widzi, co słyszy, co czuje. Uwzględnienie tego elementu pozwala pełniej spojrzeć na odbiorcę. 

Przykładowy szablon persony projektowej 

oraz sposób opisu znajdziesz na str. 55-56



2│PRZEBIG PROCESU PROJEKTOWEGO

20 Niezbędnik Politechnika Gdańska

W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Wyzwanie projektowe jest formą doprecyzowania tematu, dla którego uruchomiony został proces 

projektowy.  Określa ono problem, którego rozwiązanie pozwoli osiągnąć założone cele oraz 

odpowie na potrzeby odbiorców.

Wyzwanie projektowe formułowane jest w postaci zdania:

Jak można pomóc (1. odbiorcy działań) w (2. jego rozwiązaniu jego problemu) tak, 

aby (3. uzyskać pożądany efekt).

FORMUŁOWANIE WYZWANIA PROJEKTOWEGO

gdzie:

1. określa grupę reprezentowaną przez personę, 

np. pracownicy administracyjni, którzy 

niedawno rozpoczęli prac na Politechnice 

Gdańskiej; studenci pierwszego roku itp.,

2. wskazuje jeden problem persony, który

chcemy rozwiązać poprzez nasze działania,

3. wskazuje oczekiwany efekt działania, zmianę 

do której chcemy doprowadzić.

Przykład wyzwania realizowanego podczas jednego 

z pilotażowych procesów projektowania na PG:

W jaki sposób wesprzeć pracowników 

Politechniki Gdańskiej w dostarczaniu 

studentom zagranicznym właściwych 

informacji w odpowiedniej formie i czasie, 

aby ułatwić im adaptację na uczelni?
Przykładowy szablon wyzwania 

projektowego znajdziesz na str. 57
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Odpowiedzi na poniższe pytania pozwalają doprecyzować wyzwanie i zweryfikować, czy cały zespół 

rozumie je w taki sam sposób.

Na jakie potrzeby uczelni odpowiadamy?

Dobrze zaprojektowane rozwiązania równocześnie umożliwiają realizację celów organizacji i odbiorcy. 

W związku z tym należy się zastanowić: Jakie cele uczelni zostaną zrealizowane dzięki projektowi?

Jakie potrzeby odbiorców zaspokajamy?

Tworząc persony projektowe, na ogół identyfikuje się szereg potrzeb i problemów. Często jednak 

w ramach procesu projektowego nie można odpowiedzieć na wszystkie. Konieczne jest wybranie 

1-2 potrzeb, które są kluczowe dla procesu.

Na co mamy realny wpływ?

Często w wyzwania wpisują się elementy, na które zespół nie ma realnego wpływu. Ich identyfikacja 

pozwala zawęzić myślenie o obszarze, w którym będziemy działać.

Jakie wartości stanowić będą fundament rozwiązania?

Określenie kluczowych wartości ułatwia na kolejnych etapach pracy m.in. wybór pomysłów.

Jakie są ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę?

Jakie ograniczenia powinny zostać uwzględnione w pracy nad rozwiązaniem np. określony czas, środki 

finansowe.



Zaproponowane techniki generowania rozwiązań podzielone zostały 

na dwie kategorie:

1. techniki typowo ilościowe, w których uczestnicy koncentrują 

się na wymyśleniu konkretnej liczby rozwiązań bez dodatkowych 

inspiracji, stymulacji,
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

W trakcie procesu projektowego zależy nam na poszukaniu koncepcji mniej szablonowych. Dzięki 

temu mamy bowiem szansę znaleźć rozwiązanie, które w bardziej satysfakcjonujący sposób 

odpowie na wyzwanie. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że procesy są na ogół 

realizowane właśnie wtedy, gdy znane i oczywiste rozwiązania okazały się niewystarczające.

Techniki kreatywne, to specjalne przygotowane zadania, które mają nam pomóc w szukaniu 

rozwiązań, skłonić nas do spojrzenia na wyzwanie z innej perspektywy, zachęcić do dzielenia się 

pomysłami, które na pierwszy rzut oka wydają się niepraktyczne, oderwane od rzeczywistości. 

Niejednokrotnie właśnie takie pomysły stają się źródłem innowacji.

GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ

Przykładowe techniki generowania 

rozwiązań znajdziesz na str. 39-462. techniki ilościowe wykorzystywane do skoków kreatywnych, 

czyli takich które poprzez dodatkowe pytania lub chwilowe odejście 

od pierwotnego problemu pozwalają na spojrzenie z innej 

perspektywy.



Korzystając z zaproponowanych technik trzeba pamiętać o następujących zasadach: 

▪ Nie przejmujemy się praktycznością rozwiązań, tzn. nie oceniamy ich realności, możliwości 

wdrożenia. Należy przy tym zauważyć, że choć pomysły nie muszą być praktyczne, to muszą być 

konkretne. Często uczestnicy odpowiadając na wyzwanie, np. jak poprawić komunikację 

wewnętrzną, jako pomysł zapisują: usprawnić komunikację. Na tym etapie pracy nie jest to jednak 

satysfakcjonująca odpowiedź, pomysły muszą być konkretne, na wskazane wyzwanie odpowiedź 

mogłaby być np. następująca: wewnętrzny newsletter.

▪ Inspirujemy się: praca projektowa jest pracą zespołową, nie ma jednego autora pomysłu. 

W trakcie pracy uczestnicy powinni słuchać nawzajem swoich pomysłów, przekształcać je, 

dodawać nowe elementy.

▪ Pozbywamy się wewnętrznego cenzora, jednym z najtrudniejszych elementów w pracy 

kreatywnej jest unikanie cenzurowania samych siebie. Bardzo często uczestnicy mają problem 

z podzieleniem się swoimi pomysłami, boją się, że inni odbiorą je jako “głupie”, “infantylne”. 

W trakcie warsztatów na każdym kroku trzeba w związku z tym podkreślać, że o takie pomysły 

także chodzi, gdyż są one doskonałą inspiracją, aby przeobrazić je w coś bardziej realnego.

▪ Czerpiemy z różnych obszarów: często doskonałym źródłem pomysłów są doświadczenia 

uczestników z innych obszarów (nie zawodowych), codziennych doświadczeń. W pracy 

kreatywnej warto czerpać nie tylko z wiedzy eksperckiej lecz także tego czego doświadczamy 

jako osoby korzystające z różnych usług.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Celem tego etapu pracy jest wybór spośród wygenerowanych na wcześniejszym etapie od 3 do 5 

pomysłów, które będą rozwijane w kolejnych działaniach.  Na zadanie warto poświęcić około 40-60 

minut. 

Wybór pomysłów na pierwszym etapie dokonywany jest w oparciu o dwa kryteria: 

1. Stopień, w jakim dany pomysł przyczyni się do realizacji wyzwania projektowego.

2. Stopień, w jakim dany pomysł odpowiada na potrzeby odbiorców.

WYBÓR ROZWIĄZAŃ
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Na tym etapie wyboru rozwiązań istotny jest fakt, że pomysły oceniane są względem siebie. 

W przypadku, gdy wiele pomysłów ocenionych zostanie wysoko w obu wskazanych kryteriach, 

można zastosować  inne sposoby selekcji pomysłów, np.:

Indywidualne typowanie:

W tej sytuacji każdy uczestnik ma do dyspozycji np. 5 punktów, 

które może rozdysponować pomiędzy pomysły z pierwszej ćwiartki. 

Punkty można rozdzielić dowolnie między pomysły, tzn. wszystkie 

mogą zostać przypisane do jednego pomysłu, mogą zostać 

podzielone między 2,3,4 lub 5 idei. Po tym gdy wszyscy członkowie 

zespołu przypiszą punkty, są one zliczane. Pomysły z największą 

liczbą punktów analizowane są na kolejnych etapach pracy. 

Dodatkowe kryteria:

Kolejną opcją jest określenie dodatkowych 3-4 kryteriów wyboru 

np. szybkość wdrożenia, możliwość skalowania rozwiązania, 

innowacyjność itp. Następnie, pomysły z pierwszej ćwiartki 

oceniane są pod kątem kryteriów w skali od 0 do 6.  Każdy członek 

zespołu najpierw indywidualnie ocenia kryteria, a następnie liczona 

jest średnia punktów przyznana w danym kryterium.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

DOPRECYZOWANIE KONCEPTU

Istotą opisu konceptu jest doprecyzowanie, w jaki sposób ma działać pomysł, jak również 

uzupełnienie punktowych pomysłów o dodatkowe elementy, tak aby wypracować spójne, 

całościowe rozwiązanie. Opis konceptu jest efektem warsztatów.  Każdy zespół przygotowuje 

opis jednego lub dwóch pomysłów. 

Opis konceptu składa się z następujących elementów: 

Nazwa pomysłu Nazwa pomysłu wykorzystywana wewnętrznie 

przez zespół, 

nie musi być to nazwa marketingowa 

Jak to działa 
Określenie w kilku krokach jak funkcjonuje 

rozwiązanie z perspektywy użytkownika

Kluczowe cechy 

Określenie czym charakteryzuje się 

rozwiązanie, wskazywane cechy powinny 

odnosić się do wartości z perspektywy 

użytkownika

Problem, jaki 

rozwiązujemy

Wskazanie, na jakie wyzwanie odpowiada 

zaproponowane rozwiązanie

Odbiorcy 

rozwiązania

Doprecyzowanie, do jakich grup odbiorców 

kierowane jest rozwiązanie 

Przykładową kartę konceptu

znajdziesz na str. 58
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Prototypowanie ma umożliwić uczestnikom doprecyzowanie wypracowanego pomysłu. 

Z jednej strony umożliwia ono ujednolicenie tego jak zespół postrzega rozwiązanie, jak 

wyobrażają je sobie poszczególni członkowie zespołu. 

Przede wszystkim jednak prototyp daje szansę zebrania informacji zwrotnej od potencjalnych 

odbiorców rozwiązania, którzy dzięki nadaniu mu wizualnej formy są w stanie lepiej zrozumieć, 

jak wyobrażali to sobie jego twórcy. 

W ramach opisanego tutaj procesu projektowego przygotowywane są tzw. surowe prototypy: 

proste, wykonane z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów biurowych i papierniczych. 

Prototypować można: 

→całe rozwiązanie (usługę): prezentując całą ścieżkę funkcjonowania,

→wybrane fragmenty rozwiązania,

→wybrane artefakty towarzyszące rozwiązaniu.

Prototyp powinien odzwierciedlać charakterystyczne elementy rozwiązania. Nacisk położyć 

należy na te funkcje, które w samym zespole projektowym wzbudzają najwięcej dyskusji, 

są najmniej doprecyzowane.

PROTOTYPOWANIE
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Forma prototypu jest wtórna względem celu.  W związku z tym, zanim uczestnicy spotkania 

rozpoczną pracę nad prototypami, uzupełnijcie razem „Kartę  prototypu”. Zawarte w niej 

pytania pozwolą lepiej wyprać formę prototypu oraz zakres w jakim będzie prototypowane 

rozwiązanie.

Krótki opis pomysłu 2-3 zdaniowy opis założeń rozwiązania 

Jakie elementy należy 

zweryfikować 

Wskazanie elementów rozwiązania, które powinny być zweryfikowane, 

np. sposób obsługi klienta, materiał informacyjny itp. 

Pytania, na które chcemy 

uzyskać odpowiedź 

Lista kluczowych kwestii, które nas nurtują w odniesieniu do 

rozwiązania i na które chcemy uzyskać odpowiedź dzięki prototypowi. 

KARTA PROTOTYPU

Prototypy przybierać mogą różne formy. Wybierając formę 

prezentacji rozwiązania należy zastanowić się czy dzięki niej 

uda się nam znaleźć odpowiedź na interesujące nas pytania. 

Praca nad prototypem powinna przebiegać w określonym, 

krótkim czasie. W przypadku, gdy na opracowanie prototypu 

poświęci się za dużo czasu, trudniej zbierać krytyczne uwagi 

na jego temat. Prototypu nie należy traktować jako finalnej 

prezentacji rozwiązania, ale jako kolejny etap pracy nad nim. 

Przykładową kartę prototypu

znajdziesz na str. 59
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PRZYKŁADOWE PROTOTYPY

Storyboard prezentujący 

jak użytkownik krok po 
kroku korzysta z usługi 

Wybrane „artefakty”

Makieta prezentująca 

główne elementy 
rozwiązania
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PRZYKŁADOWE PROTOTYPY

Ekrany aplikacji/strony www 

Video explainer: filmik/animacja 

pokazujący jak działa usługa,
np. powtoon.com 

Kolaż pokazujący składowe rozwiązania

30 Niezbędnik
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Celem tego etapu pracy jest zebranie informacji zwrotnej na temat rozwiązania od jego potencjalnych 

odbiorców. Równie istotne jest uchwycenie elementów budzących wątpliwości, jak również tych, które 

oceniane są pozytywnie. Testy rozwiązań prowadzone są przez członków zespołu projektowego. 

TESTOWANIE

Przygotowanie do testowania obejmuje:

→ Wyjaśnienie zasad testowania

Przy przedstawianiu zasad testowania konieczne jest zwrócenie uwagi na to, aby testowanie 

rozwiązania nie było równoznaczne z jego „sprzedażą”. Zadaniem osób prowadzących testy nie jest 

przekonanie rozmówców o słuszności i wartości pomysłu, lecz zebranie możliwie obszernej informacji 

zwrotnej.

→ Przygotowanie listy pytań

Lista pytań powstaje na bazie pytań członków zespołu projektowego. Jej celem jest ujęcie w konkretne 

pytania tego, co zespół chciałby się dowiedzieć odnośnie proponowanego rozwiązania, tak aby móc 

sprawdzić jego użyteczność i wprowadzić ewentualne poprawki.

→ Określenie profilu osób/wskazanie konkretnych osób, z którymi rozwiązanie będzie testowane

Grupy respondentów powinny odpowiadać wypracowanym personom. Może jednak okazać się, że 

pomysł powinien zostać zweryfikowany jeszcze z przedstawicielami innych grup, np. tych, którzy 

docelowo mieliby wdrażać wymyślone rozwiązanie lub z osobami mającymi doświadczenie w realizacji 

podobnych pomysłów.
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Członkowie zespołu, którzy będą testować wypracowane rozwiązanie, powinni zostać wyposażeni 

w następujące materiały:

→ Scenariusz testu 

Wstępna lista pytań, które powinny zostać uwzględnione w teście oraz określenie grup odbiorców, 

z którymi powinny zostać przeprowadzone wywiady ustalona powinna zostać w trakcie spotkania 

doprecyzowującego. Należy jednak założyć, że ostateczny scenariusz testu po spotkaniu opracowuje 

właściciel tematu lub wybrana osoba z zespołu projektowego i rozsyła ją do wszystkich uczestników 

spotkania. 

Docelowo rozwiązanie powinno 

być przetestowane z minimum 

6 osobami reprezentującymi 

daną grupę odbiorców, tzn. w 

sytuacji, gdy odbiorcami 

danego rozwiązania są np. 

zarówno pracownicy administracyjni jak 

i naukowi, minimum 6 wywiadów powinno 

zostać przeprowadzonych z pracownikami 

administracyjnymi oraz minimum 

6 z pracownikami naukowymi.

W opracowanym schemacie pracy założono, że testy realizowane 

są przede wszystkim w oparciu o indywidualne wywiady. 

Członkowie zespołu mogą jednak podjąć decyzję, aby 

zorganizować spotkanie równocześnie z 2-3 osobami 

reprezentującymi daną grupę. W obu przypadkach korzystać 

mogą z tego samego scenariusza. 

Przykładowe scenariusze testów

znajdziesz na str. 51-54
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

→ Formatka ułatwiająca zapisywanie zbieranych informacji 

Kluczowe przy uzupełnianiu notatki z testów jest rozdzielenie wypowiedzi respondenta od ich interpretacji. 

Odpowiedzi powinny być odnotowywane dokładnie, w miarę możliwości także odzwierciedlając język 

respondenta.

→ Prototyp

Po warsztacie doprecyzowującym zespół powinien podjąć 

decyzję czy przygotowany prototyp jest wystarczający, czy też 

wymaga dopracowania. W przypadku prototypów, których 

forma pozwala na wydruk powinny być one rozesłane do 

uczestników mailowo lub przekazane już w formie wydruków. 

W przypadku takich form jak np. makiety, badania mogą 

odbywać się zawsze w jednym miejscu, w którym znajduje się 

makieta. Jeśli jednak nie jest to możliwe należy wykonać 

makiecie zdjęcia i przesłać mailowo lub/i przekazać ich 

wydruki. 

Nazwa prototypu: Makieta strony internetowej

Pytanie Odpowiedzi respondenta Ewentualne uwagi badacza, interpretacje

Pytanie nr 1 ze scenariusza testów

Pytanie nr 2 ze scenariusza testów 

Itd.

Celem spotkania 

podsumowującego testy jest 

omówienie zebranych przez 

zespół projektowy informacji 

zwrotnych oraz podjęcie decyzji 

odnośnie zmian, jakie powinny 

zostać wprowadzone do 

rozwiązania.

Spotkanie 

podsumowujące
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W TEJ CZĘŚCI DOWIESZ SIĘ:

Po analizie zebranych w czasie testowania informacji, zespół powinien podjąć decyzję o ostatecznym 

rekomendowanym kształcie rozwiązania. Pomocna w tym będzie Karta rozwiązania. 

Karta rozwiązania jest finalnym efektem procesu projektowego. Uwzględniać powinna informację 

zwrotną pozyskaną w trakcie testów z użytkownikami. Zespół projektowy zapoznając się z wynikami 

testów wskazuje elementy rozwiązania, które:

→powinny zostać wzmocnione,

→wymagają modyfikacji,

→powinny zostać odrzucone,

OPIS ROZWIĄZANIA

Przykładowy szablon opisu rozwiązania 

znajdziesz na str. 60-62
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Liczymy, że Niezbędnik będzie źródłem inspiracji i początkiem przygody z wykorzystywaniem 

podejścia service design lub jego elementów. Zachęcamy do wychodzenia poza Niezbędnik

i szukania inspiracji w innych źródłach. Poniżej zaprezentowano kilka sprawdzonych stron, na których 

można znaleźć wiele metod usprawniających i wzbogacających pracę nad pomysłami.

PODSUMOWANIE

Rekomendowane strony z narzędziami: 

• https://gamestorming.com/

• https://designabetterbusiness.com/

• https://www.designkit.org/methods

• https://toolkits.dss.cloud/design/

• https://www.sessionlab.com/library

• https://www.designabetterbusiness.tools/

• https://servicedesigntools.org/tools

• https://toolbox.hyperisland.com/

https://gamestorming.com/
https://designabetterbusiness.com/
https://www.designkit.org/methods?fbclid=IwAR0tiLayFRIgwoTDiSTllyP4SB92Q4VRcAqL1RFtFuue6XxjIGm4l1PBULQ
https://toolkits.dss.cloud/design/?fbclid=IwAR0mdue8M5WxKirhXHyoMDi6meJkDIvQnO_xFPL2TUYbBaZIissGXp34JnM
https://www.sessionlab.com/library?fbclid=IwAR21Br7oSxe4cGS3d_dElN6Bh4wxS-YPi8zqwKIjYbEq0Ggu5756SEbe0_Y
https://www.designabetterbusiness.tools/
https://servicedesigntools.org/tools?fbclid=IwAR34v7y50UWXHhArdAn4G88rCiOw9WsY8fKtZUVWhPCbBKGykW_2m_hS1zw
https://toolbox.hyperisland.com/?fbclid=IwAR3T5EAw9aePbCJgHQ4HiF9cDZrYpqaLATjiDyxcnAbWPTZijJJtHNSi5sc
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DIXIT

Do przeprowadzenia ćwiczenia niezbędny jest zestaw kart Dixit. Ćwiczenie 

można przeprowadzić w dwóch wersjach. W pierwszej z nich uczestnicy 

warsztatu losują po jednej karcie Dixit, w drugiej sami wybierają kartę. 

Następnie każdy uczestnik wykorzystuje obrazek na karcie, aby opowiedzieć 

o sobie w kontekście zawodowym (czym się zajmuje, z jakimi wyzwaniami 

mierzy się w codziennej pracy). 

SUPERBOHATER (sprawdza się w przypadku bardziej licznych zespołów)

Uczestnicy podzieleni są na 4 - 6 osobowe grupy. W ramach grupy, każdy 

uczestnik opowiada o swoich „supermocach”: kompetencjach, cechach, 

umiejętnościach. Wszystkie supermoce są zapisywane na kartce. 

Następnie uczestnicy rysują Superbohatera, który ma odzwierciedlać 

wskazane cechy. W ćwiczeniu należy zwrócić uwagę, aby każdy z członków 

zespołu znalazł przynajmniej 1 cechę, której nie posiadają inni. Superbohater 

powinien tym samym uwzględniać supermoce, które są wspólne dla 

wszystkich uczestników, jak i te wyjątkowe dla poszczególnych członków 

zespołu. 

Integracja 

zespołu
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2 PRAWDY, 1 KŁAMSTWO 

Z ćwiczenia warto skorzystać przede wszystkim, gdy pracujemy z zespołem, który 

stosunkowo dobrze się zna.  Na początku każdy uczestnik zapisuje 3 zdania: dwa 

prawdziwe, jedno fałszywe. Kolejno każdy uczestnik odczytuje zapisane zdania, 

a pozostali próbują zgadnąć, które zdanie jest fałszywe. Ważne, aby zdania nie odnosiły 

się do oczywistych rzeczy, lecz zaskakujących informacji o uczestniku, tak aby pozostali 

członkowie zespołu mieli trudność ze wskazaniem, które zdanie jest fałszywe. 

W zależności od decyzji uczestników mogą one odnosić się wyłącznie do kwestii 

zawodowych lub także prywatnych np. pasji, podróży. 

HASHTAGI

Każdy uczestnik zapisuje trzy krótkie sformułowania: w formie hashtagów, 

jakimi mógłby opisać swoje zdjęcie wrzucone np. na portal społecznościowy. 

Każdy hashtag odpowiada na inne zagadnienie: 

▪ ja zawodowo

▪ ja w czasie wolnym 

▪ moja umiejętność, która wszystkich zaskoczy 

Uczestnicy mają 3 minuty, aby zastanowić się nad hashtagami i zapisać je na kartce. Następnie każdy 

czyta wyłącznie hashtagi. Jeśli któryś z nich szczególnie zainteresuje pozostałych uczestników 

spotkania powinni zostać zachęceni o dopytanie o niego w trakcie przerwy. 

Integracja 

zespołu
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KWIAT LOTOSU (technika ilościowa)

Czas: 45 minut 

Uczestnicy: praca w 4-6 osobowych zespołach 

Materiały: karteczki samoprzylepne, flipchart, pisaki 

Na środku kartki zapisujemy wyzwanie, z jakim się mierzymy. 

Następnie zapisujemy 8 pierwszych pomysłów jakie przyjdą nam 

do głowy, a które stanowią odpowiedź na wyzwanie. W kolejnym 

kroku do każdego z 8 pomysłów, dopisujemy kolejnych 8, 

które są nim zainspirowane lub stanowią ich doprecyzowanie. 

Generowanie 

rozwiązań

Przykład: 

Wyzwanie: Studenci mają problem 
z odnalezieniem się na kampusie

Rozwiązanie: przewodnik 

po kampusie

Doprecyzowanie/rozwinięcie 

rozwiązania: 

▪ umieszczenie w przestrzeni QR 

przekierowujących

do nagrań audio z informacjami

o tym, w jakim budynku ktoś się 

znajduje i co można w nim 
załatwić

▪ wirtualna mapa kampusu wraz 

ze zdjęciami poszczególnych

budynków
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3 – 6 – 5 (technika ilościowa)

Czas: 25 minut 

Uczestnicy: praca w 4-6 osobowych zespołach 

Materiały: kartki A4, pisaki, długopisy 

W „klasycznej” formie do przeprowadzenia zadania potrzeba 6 uczestników. 

Sprawdzi się jednak także, gdy spotkamy się w nieco mniejszym lub liczniejszym 

gronie. 

→każdy uczestnik ćwiczenia powinien mieć przed sobą kartkę A4

→u góry zapisujemy wyzwanie, na które próbujemy znaleźć odpowiedź

→następnie każdy na swojej kartce zapisuje 3 pomysły rozwiązania

Na wykonanie zadania jest 5 minut. Po tym czasie wszyscy przekazują swoje 

kartki osobie po swojej prawej stronie. Tym razem zadaniem jest zapoznanie się 

z zapisanymi przez poprzednika/ków pomysłami i dopisanie 3 kolejnych 

(nie mogą się powtarzać z tymi, które już zapisaliśmy na poprzedniej kartce). 

Możemy przy tym inspirować się przeczytanymi pomysłami, modyfikować je, 

rozbudowywać. 

Ćwiczenie powtarzamy tak długo, aż kartka trafi z powrotem do osoby, która jako 

pierwsza napisała na niej swoje pomysły. 

Generowanie 

rozwiązań
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DESIGN STUDIO (technika ilościowa)

Czas: 60 minut 

Uczestnicy: praca w 3-4 osobowych zespołach 

Materiały: czarne, zielone i czerwone pisaki, kartki A4

Design studio to jedna z technik, w której zamiast pisać, rysujemy rozwiązania. Wykorzystywana jest 

przede wszystkim przy pracy nad rozwiązaniami online, np. przy projektowaniu strony internetowej. 

Świetnie sprawdzi się także, gdy mamy do zaprojektowania artefakt towarzyszący usłudze, np. gadżet 

promocyjny, drukowany materiał informacyjny. 

Generowanie 

rozwiązań

Każdy uczestnik składa kartkę A4 trzykrotnie tak, aby zarysowało się na niej 8 pól. Następnie 

w ciągu 5 minut każdy indywidualnie rysuje 8 propozycji rozwiązań, wypełniając każde z 8 pól. 

Po pierwszej sesji rysowania, uczestnicy prezentują w zespołach swoje propozycje. Pozostałe 

osoby dzielą się informacją zwrotną wskazując elementy, które według nich mają największy 

potencjał oraz te, które budzą wątpliwości. Autor pomysłów zaznacza zielonym elementy 

rozwiązań ocenione szczególnie dobrze, a kolorem czerwonym te, które oceniono gorzej. 

Po prezentacji wszystkich pomysłów przechodzimy do kolejnego etapu pracy. Tym razem składamy kartkę 

na 4 części. Uczestnicy ponownie mają 5 minut tym razem aby naszkicować 

4 rozwiązania. Rysując je wykorzystywać powinni otrzymaną na pierwszym etapie informację zwrotną.  

Ponownie, prace są prezentowane w zespołach i uczestnicy dzielą się ze sobą informacją zwrotną. W 

trzecim etapie kartka składana jest na 2 części. Cały proces jest powtarzany. Tym razem jednak po 

prezentacji prac uczestnicy wspólnie wypracowują jeden projekt starając się uwzględnić w nim najlepsze 

elementy z poprzednich etapów. 
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KRUSZENIE (technika ilościowa)

Czas: 40 minut 

Uczestnicy: praca w 4-6 osobowych zespołach 

Materiały: flipchart, marker 

Kruszenie to doskonałe ćwiczenie dla wszystkich, którzy nie wierzą, że się uda. 

W ramach ćwiczenia zapisujemy nasze wyzwanie projektowe, np. Zachęcenie 

pracowników do rozwiązywania wyzwań w interdyscyplinarnych, 

międzywydziałowych gronach. 

Następnie wypisujemy około 50 powodów dlaczego to przedsięwzięcie się nie 

uda. Ważne jest, aby nasza lista była długa. Dzięki temu pojawią się na niej 

także mniej oczywiste przyczyny. Dla podanego przykładu powodem mogłaby 

być m.in. konieczność rozwiązania problemu natychmiast, brak czasu 

na zastanowienie, brak wiedzy o kompetencjach, jakie mają inni pracownicy, 

brak znajomości narzędzi pomocnych przy facylitacji spotkań, itp.

Gdy stworzymy już pełną listę powodów, zaczynamy pracę nad rozwiązaniami: 

analizując każdy powód zastanawiamy się, jakie działanie rozwiązałoby dany 

problem. 

Generowanie 

rozwiązań
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MISSION IMPOSSIBLE (technika wykorzystywana do skoków kreatywnych)

Czas: 40 minut 

Uczestnicy: praca w 4-6 osobowych zespołach 

Materiały: flipchart, pisaki 

Na początku zadania zapisujemy 5-10 zdań opisujących, jak wygląda obecnie sytuacja, którą chcemy 

zmodyfikować np.:

A. Część pracowników ma trudności w porozumiewaniu się w języku angielskim 

B. Studenci nie mogą odnaleźć informacji na stronie internetowej 

C. Studenci czekają w kolejce do dziekanatu, aby złożyć dokumenty, które mogą składać zdalnie 

Generowanie 

rozwiązań

Następnie każde zdanie modyfikujemy tak, aby nie tylko było 

odwróceniem obecnego stanu, lecz także, aby mówiło o 

skrajnej sytuacji. Dla podanych powyżej przykładów 

propozycjami mogą być następujące stwierdzenia: 

A. Pomimo problemów z językiem angielskim, pracownicy 

świetnie komunikują się ze studentami z zagranicy 

B. Studenci są w stanie znaleźć każdą potrzebną im 

informację w 5 sekund 

C. Studenci nigdy nie czekają w kolejce do dziekanatu 

Zakładamy, że nowe rozwiązania są wielkim 
sukcesem. Teraz przychodzi czas na najbardziej 
twórczą pracę. Zastanawiamy się, co takiego zostało 
wprowadzone, że nowa sytuacja jest nie tylko 
możliwa, ale również postrzegana jako atrakcyjna. 
W przypadku zdania C rozwiązanie może być 
następujące:  powstały stanowiska samoobsługowe, 
wszystkie sprawy można załatwić on-line,  studenci 
dostają informację o dokładnej godzinie, kiedy 
powinni pojawić się w dziekanacie. 
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PORÓWNANIE/ANALOGIA (technika wykorzystywana do skoków kreatywnych)

Czas: 30 minut 

Uczestnicy: praca w 4-6 osobowych zespołach 

Materiały: flipchart (ew. kartki A4), pisaki

Ćwiczenie to warto zastosować, gdy jesteśmy już zmęczeni wymyślaniem rozwiązań dla 

zdefiniowanego problemu. Pozwala ono nam choć na chwilę zająć myśli innym tematem. 

Na początku naszemu wyzwaniu nadajemy formę: „... powinno być jak…” np. “Pierwsze dni pracy na 

uczelni powinny być jak…”. Następnie szukamy kilku zakończeń zdania. Ważne, aby oddawały one 

„mechanizm” porównywalnej sytuacji np. pierwsze dni na uczelni powinny być jak pierwszy dzień 

wycieczki po obcym mieście.

W kolejnym kroku do zaproponowanych porównań dopisujemy cechy, elementy składające się na 

mechanizm, przy czym wszystkie powinny być nacechowane pozytywnie (np.: towarzyszy nam 

przewodnik, poznajemy mniej oczywiste miejsca, czytamy o historii poszczególnych miejsc).

Po tym, gdy wypiszemy już kilka, kilkanaście cech, każdą z nich odnosimy do naszego pierwotnego 

wyzwania i przekładamy na konkretne rozwiązanie np. to, że towarzyszy nam przewodnik 

w przypadku pierwszych dni pracy może oznaczać, że przy załatwianiu wszystkich spraw na uczelni 

i poznawaniu specyfiki jej funkcjonowania towarzyszy nam pracownik z większym stażem, który staje 

się naszym przewodnikiem. 

Generowanie 

rozwiązań
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FILTRY (technika wykorzystywana do skoków kreatywnych)

Czas: 30 minut 

Uczestnicy: praca w 4-6 osobowych zespołach 

Materiały: karteczki samoprzylepne, pisaki, wydrukowane zdjęcia postaci 

Ćwiczenie ma pomóc nam spojrzeć na nasze wyzwanie z nowej perspektywy. Każdy zespół otrzymuje 

wydrukowany zestaw kilku (3-5) zdjęć znanych postaci. Mogą być to zarówno postaci historyczne, 

fikcyjne, jak również znani z pierwszych stron gazet. Ważne aby były to osoby wyraziste, lecz nie 

kontrowersyjne oraz powszechnie znane. Do każdego zdjęcia dodatkowo dołączyć można krótką 

notkę bio, informacje o danej osobie.  

Generowanie 

rozwiązań

W kolejnym kroku każdy zespół wypisuje min. 5 pomysłów, 

w jaki sposób dany bohater rozwiązałby wyzwanie, z którym 

się mierzą. Nie bójmy się przy tym wyolbrzymień, skupmy się 

na cechach charakterystycznych postaci, np. jeśli 

mierzyliśmy się z wyzwaniem „jak pomóc nowym 

pracownikom odnaleźć się na uczelni w trakcie pierwszych 

dni pracy”, a jednym z bohaterów byłby Walt Disney, to 

naszym rozwiązaniem mógłby być np. film animowany lub 

komiks pokazujący jak wyglądają pierwsze dni pracy na 

uczelni. 
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CREATIVE MATRIX (technika wykorzystywana do skoków kreatywnych)

Czas: 40 minut 

Uczestnicy: praca w 4-6 osobowych zespołach 

Materiały: flipchart, pisaki, karteczki samoprzylepne

Ćwiczenie rozpoczynamy od zapisania 5-6 wartości/cech istotnych dla naszych odbiorców,

np. zabawa, bezpieczeństwo, nowoczesność. 

Następnie zapisujemy 5-6 elementów wpisujących się w rozwiązanie, nad którym pracujemy 

np. promocja, spotkanie informacyjne, obsługa w sklepie. 

Cechy ważne dla użytkownika przyklejamy w kolumnie, a elementy rozwiązania w wierszu. 

Generowanie 

rozwiązań

Następnie  wypełniamy tak powstałą tabelę: 

do każdego elementu rozwiązania dopisujemy 

kolejne pomysły inspirowane cechami np. 

▪ obsługa w sklepie: przygoda → sprzedawca 

za każdym razem w zaskakujący i zabawny 

sposób nawiązuje do tego, co mamy w 

koszyku

▪ obsługa w sklepie: bezpieczeństwo → klient 

otrzymuje ulotkę z graficznie 

przedstawionymi informacjami, jak dokonać 

zwrotu/reklamacji
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Testowanie

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE TESTÓW

Wprowadzenie

Głównym celem testowania rozwiązań jest pozyskanie informacji o zwrotnej o pomyśle: zarówno o 

tych elementach, które są oceniane pozytywnie, jak i tych, które budzą wątpliwości. W trakcie testów 

prezentujemy poszczególne elementy rozwiązania, zapewniając także krótkie wyjaśnienie, po czym 

słuchamy opinii. Przy pytaniach znajdują się miniatury prototypów, do których się odnoszą.

Makieta strony internetowej → Czego spodziewał/aby się Pan/i w zakładce FAQ

→ a czego w GUT to know?

→ Jak ocenia Pan/i zaproponowany podział treści 

(before arrival/during/after)?

→ Jakie pytania przychodzą Panu/i do głowy, które 

powinny zostać uwzględnione na stronie?

→ Co sądzi Pan/i o pomyśle filmików prezentujących 

pracowników, w trakcie których opowiadają o swojej 

pracy?

Kody QR - dodatkowe informacje przy dziekanatach → Jak ocenia Pan/i zaproponowane rozwiązanie? 

→ Jakie treści powinny być prezentowane? 

→ W jakich innych miejscach (poza dziekanatami) widzi 

Pan/i zastosowanie dla tego rozwiązania?

→ Kto powinien być zaangażowany w opracowywanie 

treści nagrań audio?
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Mapa kampusu 

→ Jak ocenia Pan/i zaproponowane rozwiązanie? 

→ Jakie punkty powinny zostać jeszcze zaznaczone? 

→ W jakiej formie powinna być dystrybuowana mapka? 

→ Jak ocenia Pan/i treści zaproponowane na jej 

odwrocie? 

Testowanie
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Jaki problem chcemy 
rozwiązać?  

 

 

Jak przejawia się 
opisany problem?  

 

 

Co ma zostać 
zaprojektowane? 
(usługa, produkt, 
materiał informacyjny) 

 

 

Kto ma być odbiorcą 
rozwiązania?  

 

 

Dlaczego dla tej grupy 
rozwiązanie problemu 
jest szczególnie ważne?  

 

 

Jakie problemy i 
potrzeby ma wskazana 
grupa odbiorców? W 
czym ma im pomóc 
projekt? 

 

 

Jakie działania były już 
podejmowane?  

 

 

Jaki był efekt 
podejmowanych 
działań? (ew. dlaczego 
nie przyniosły 
założonych efektów?) 
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1 Wywiady pogłębione Wywiady pogłębione są  bazową metodą wykorzystywaną w 

procesie projektowym. Wywiad to rozmowa dotycząca 

określonych, interesujących nas tematów. Celem wywiadu jest 

poznanie świata respondentów, zrozumienie, jak dane 

zagadnienie wygląda z ich perspektywy. Prowadząc wywiad 

bazujemy na wcześniej przygotowanym scenariuszu

2 Obserwacje Obserwacje prowadzone mogą być w różnej formie np. mogą 

one mieć charakter jawny, gdy obserwowani wiedzą, że ich 

zachowania są przedmiotem badania, czy też niejawny, gdy 

obserwowani nie wiedzą o obecności badacza. 

Celem obserwacji jest zidentyfikowanie zachowań 

respondentów w określonej sytuacji.

3 Dzienniczki 

etnograficzne 

Dzienniczki są formą pamiętnika, w którym krok po kroku 

respondenci mają odnotowywać istotne wydarzenia dotyczące 

badanego procesu. Dzienniczek może mieć formę tradycyjną lub 

elektroniczną.

4 Service Safari Service Safari potraktować można jako jedną z form obserwacji. 

Wykorzystywana jest ona, gdy chcemy poznać, jak funkcjonuje 

obecnie usługa. Badacz w tym celu sam korzysta z usługi, 

odnotowując jej wszystkie detale, dokumentując artefakty 

(namacalne elementy usługi np. ulotki itp.). O przejście i 

odnotowanie swoich doświadczeń poprosić można także 

samych użytkowników. 

5 Net etnografia Net etnografia to poszukiwanie „śladów”, jakie użytkownicy 

zostawiają w danym temacie w sieci. Śladami takimi mogą być 

np. opinie dotyczące danego miejsca publikowane na mediach 

społecznościowych, dyskusje na forum, komentarze pod 

artykułami dotyczącymi danych treści, zdjęcia publikowane pod 

konkretnymi hasztagami  itp. Badacz może także w sposób 

aktywny inicjować rozmowę zadając pytania np. na grupie 

tematycznej na portalu społecznościowym (w takim przypadku 

zawsze rekomenduję, aby wprost powiedzieć, że realizuje się 

badanie, a nie udawać, że pytanie zadaje się w innym celu). 

Poniżej zaprezentowano przykładowe metody stosowane w badaniach jakościowych.

Podsumowanie tych działań jest jednocześnie wkładem do briefu projektowego. 
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PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ nr 1

Scenariusz dla precyzyjnie zdefiniowanego wyzwania projektowego

Temat: Jak zaprojektować Przewodnik dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia na Politechnice Gdańskiej

I warsztat, 4 godziny

9:00 - 9:45 Integracja, poznanie się w zespołach 

Zadanie: Dixit

09:45 - 10:10 Wprowadzenie do wyzwania projektowego 

10:10 - 11:00 Opracowanie fiszek kluczowych odbiorców oferty 

Uczestnicy poproszeni zostaną o określenie, kto jest odbiorcą oferty (np. studenci I roku z zagranicy / 

studenci spoza Trójmiasta). W kolejnym kroku określone zostanie co przedstawiciele danej grupy cenią 

sobie w istniejącym Samodzielniku Pierwszaka w obecnej formie, a co nie spełnia ich oczekiwań. Na tym 

etapie pracy wykorzystane zostaną specjalnie przygotowane szablony person oraz mapa empatii. 

11:00 - 11:50 Generowanie pomysłów część I

Pierwsze ćwiczenie opierać będzie się na metodzie Design studio. Uwzględniając informacje z 

poprzedniego zadania, uczestnicy pracować będą nad alternatywnymi wersjami tego, jaką formę mógłby 

przybrać Przewodnik.  Na początku każdy uczestnik poproszony zostanie o zrobienie w ciągu 8 minut 

szkiców 6 koncepcji. Następnie w zespołach będą one omawiane, a z najciekawszych elementów 

tworzone będą nowe koncepcje. 

11:50 - 12:00 Przerwa

12:00 - 12:50 Generowanie pomysłów część II

Zadanie:  Mission Impossible

Celem ćwiczenia jest wypracowanie dodatkowych pomysłów na to, w jaki sposób mógłby wyglądać 

Przewodnik i w jakiej formie powinny być w nim prezentowane treści. Metoda Mission Impossible polega 

na wyobrażeniu sobie skrajnych sytuacji, np. każdy student korzysta codziennie z Przewodnika; z 

jednego Przewodnika papierowego korzysta regularnie 100 osób itp. Zadaniem uczestników spotkania 

jest zastanowienie się dzięki jakim rozwiązaniom sytuacja ta jest możliwa.

12:50 - 13:00 Podsumowanie spotkania, omówienie dalszych kroków 

Warsztat II, 4 godziny

10:00 - 10:15 Przypomnienie efektów pracy po I warsztacie 

10:15 - 11:15 Selekcja pomysłów 

Pomysły wybrane zostaną w oparciu o kryterium: możliwości wdrożenia oraz stopień, w jakim zaspokaja 

potrzeby odbiorców. 

11:15 - 12:30 Rozwój wybranych pomysłów - opracowanie Kart konceptów

Wybrane pomysły będą rozwijane z wykorzystaniem narzędzia Karty Konceptu. W ramach rozwijania 

pomysłu uczestnicy doprecyzowywać będą, jak ma działać rozwiązanie, wskazywać czym ma się 

wyróżniać itp. Praca przebiegać będzie w kilku podzespołach.

12:30 - 14:00 Prezentacja Kart konceptów, zebranie informacji zwrotnej 



3│TECHNIKI I NARZĘDZIA
Scenariusze warsztatów 

kreatywnych

52 Niezbędnik

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ nr 2

Scenariusz dla wyzwania projektowego wymagającego doprecyzowania 

Temat: Onboarding studentów zagranicznych 

Warsztat I, 4 godziny

10:00 - 10:30 Integracja, poznanie się w zespołach 

Zadanie: 2 prawdy, 1 kłamstwo  

10:30 - 11:00 Ujednolicenie definicji internacjonalizacji

→ Każdy sam pisze czym według niego jest internacjonalizacja 

→ W zespołach uczestnicy bazując na swoich indywidualnych definicjach tworzą jedną wspólną 

→ Każdy zespół przedstawia swoją definicję (ma na to ok. 2 minut). Wszyscy pracują nad jedną 

definicją, która ma uwzględnić kluczowe pojawiające się wątki

11:00 - 11:45 Opracowanie fiszek kluczowych interesariuszy 

Uczestnicy poproszeni są o wypisanie „typów studentów zagranicznych” z uwzględnieniem podziałów, 

które uważają za istotne np. Student z UE, spoza UE, doktorant, student studiów magisterskich itp. 

Następnie wspólnie podejmowana jest decyzja, na jakich trzech „typach studentów” powinniśmy się 

skupić w procesie projektowym (kryterium wyboru może być np. Liczebność grupy na uczelni, albo fakt, 

że jest to grupa napotykająca najwięcej problemów). W przypadku, gdy wypisanych grup będzie bardzo 

dużo można podjąć decyzję o pracy nad skrajnymi grupami. 

Każdy zespół z wykorzystaniem szablonu tworzy charakterystykę studenta zagranicznego - jednego w 

wybranych typów. 

11:45 - 12:00 Przerwa

12:00 - 12:45 Identyfikacja wyzwań związanych z onboardingiem studentów

Uczestnicy wypisują: 

→ problemy jakie dostrzegają w onboardingu (problemy mogą dotyczyć wszystkich stron np. Studenci 

z polski nie chcą rozmawiać po angielsku, pracownicy nie wiedzą jak załatwiać nietypowe sprawy 

związane ze studentami zagranicznymi)

→ potrzeby studentów (wypisane na podstawie fiszek) 

→ możliwość (dostrzegane tendencje, które mogą mieć pozytywny wpływ na sytuację np. wzrost 

zainteresowania studiami osób z danego kraju, nowy potencjał, który daje zmiana regulacji) 

Karteczki dotyczące danego elementu układane są w jednej kolumnie. Następnie karteczki z trzech 

kolumn (często robi się to w sposób losowy) są łączone. Połączone karteczki służą do sformułowania 

wyzwań projektowych.

Przykładowe wyzwania: Jak studenci mogą otrzymać od pracowników większe wsparcie w pierwszych 

dniach pobytu na uczelni?  Jak możliwie szybko usamodzielnić zagranicznych studentów w załatwianiu 

codziennych spraw poza uczelnią? Jak studenci mogą samodzielnie pozyskiwać bieżące informacje? 

Jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa pracownikom i studentom w procesie onboardingu?

13:45 - 14:00 Podsumowanie spotkania, omówienie dalszych kroków
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Warsztat II, 4 godziny

11:00 - 11:30 Wyzwanie projektowe 

Przedstawienie uczestnikom zdefiniowanego wyzwania projektowego wraz z uzasadnieniem decyzji: 

wskazanie, jak pracować będziemy z elementami dot. postawy (jako działanie wspierające), inne 

tematy, jako już podejmowane przez inne jednostki PG + najlepsze dopasowanie wyzwania do 

sposobu pracy.

Nasze wyzwanie projektowe: W jaki sposób wesprzeć pracowników (także tych nie mających 

kompetencji językowych/międzykulturowych) w dostarczaniu studentom odpowiednich informacji, w 

odpowiedniej formie i czasie, tak, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. 

11:30 - 11:50 Ustalenie kluczowych etapów onboardingu

→ od uzyskania informacji o przyjęciu do pierwszego dnia na uczelni

→ pierwszy dzień na uczelni 

→ Załatwianie kwestii formalnych 

→ Wybór zajęć 

→ Poznanie społeczności studentów 

11:50 - 12:20 Idealna ścieżka - dobre praktyki

Cel: wypracowanie idealnego onboardingu, który mógłby być standardem. Pierwszy krok: zapisanie co 

już mamy oraz dobrych praktyk.  

Każdy zapisuje jakie działania uważa za dobrą praktykę i przyporządkowuje je do etapu. 

Przedstawiamy zapisane kroki. 

Ścieżka pokazuje doświadczenie z perspektywy użytkownika (studenta). 

WAŻNE: na ścieżce zapisujemy dokładniej te rzeczy, które są związane z uczelnią a takie jak np. 

załatwianie czegoś w urzędzie tylko ogólnie zaznaczamy.

12:20 - 12:30 Przerwa

12:30 - 13:15 Generowanie odpowiedzi na wyzwanie projektowe: Brainwriting

Wyzwanie rozbite jest na kilka mniejszych pytań. Każde pytanie zapisane jest na osobnym flipcharcie. 

W 2-3 osobowych zespołach uczestnicy podchodzą do flipcharta i zapisują swoje pomysły, następnie 

podchodzą do kolejnego itd. 

13:15 - 13:45 Generowanie odpowiedzi na wyzwanie projektowe: Creative matrix 

Dzięki zadaniu zagospodarujemy także inne problemy zgłaszane przez uczestników, w tym kwestię 

postawy. Jego efekt będzie wkładem do ścieżki. W kolumnie wypisujemy kwestie związane z 

onboardingiem, w wierszu wartości. Następnie szukamy pomysłów „na przecięciu” danego tematu i 

wartości.

13:45 - 14:30 Idealna ścieżka 

Cel: wypracowanie idealnego onboardingu, który mógłby być standardem - dodatkowe pomysły 

Dzielimy się na zespoły pracujące nad poszczególnymi etapami (np. 1 zespół opracowuje dwa etapy). 

Uczestnicy bazując na pomysłach z z poprzednich ćwiczeń uzupełniają ścieżkę. Ściekę będziemy robić 

z myślą o naszych personach (można więc dodać dodatkowy krok dla danego typu odbiorców).

Ścieżka pokazuje doświadczenie z perspektywy użytkownika (studenta). 

WAŻNE: na ścieżce zapisujemy dokładniej te rzeczy, które są związane z uczelnią a takie jak np. 

załatwianie czegoś w urzędzie tylko ogólnie zaznaczamy

14:30 - 15:00 Omówienie i uzupełnienie ścieżki

Przedstawienie doprecyzowanych poszczególnych etapów ścieżki. Wybór trzech konceptów 

odnoszących się do głównego wyzwania. Podział na trzy zespoły, które dane elementy będą 

doprecyzowywać.
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DESIGN SPRINT

Projektowanie rozwiązań może również przybrać formę tzw. sprintu projektowego. Jest to forma, w której działania 

projektowe są realizowane w skondensowanej formie w ciągu 4 dni.

Poniżej zaproponowany został zakres prac na poszczególne dni sprintu.

I dzień (4,5 godziny)

Integracja uczestników (30 min.) zadania mające na celu zapoznanie się uczestników 

warsztatów i poznanie ich doświadczeń, które mogą być 

przydatne na dalszym etapie pracy

Wprowadzenie do wyzwania projektowego (60 min.) przedstawienie przez właściciela tematu problemu, 

danych ilustrujących wyzwanie, motywacji do zajęcia się 

tematem

Definiowanie odbiorców działań (90 min.): doprecyzowanie odbiorców działań, ich potrzeb, 

problemów, motywacji

Doprecyzowanie wyzwania projektowego (60 min.): określenie, dla którego aspektu przedstawionego 

problemu będzie wypracowywane rozwiązanie, 

określenie ograniczeń projektowych, celu, kryteriów 

sukcesu

II dzień (4 godziny)

Praca kreatywna (180 min.) poszukiwanie rozwiązań z wykorzystaniem technik 

kreatywnych

Selekcja pomysłów (60 min.) wybór kilku pomysłów spełniających określone kryteria

III dzień (5 godzin)

Praca kreatywna: etap jakościowy (150 min.) doprecyzowanie wybranych pomysłów, określenie w jaki 

sposób mają one działać z perspektywy użytkownika

Przygotowanie prototypów (150 min.) opracowanie “surowych prototypów” prezentujących 

mechanikę rozwiązania i jego wyróżniki

IV dzień (5,5 godziny)

Testy z użytkownikami (150 min.) zebranie informacji zwrotnej od potencjalnych odbiorców 

działań. W związku z ograniczonym czasem spotkania 

powinny być umówione wcześniej

Analiza pozyskanej informacji zwrotnej (60 min.) określenie na bazie pozyskanych informacji jakie 

elementy rozwiązania powinny zostać zmienione, które 

powinny zostać zmodyfikowane, a które odrzucone

Opracowanie propozycji rozwiązania (120 min.) opracowanie karty rozwiązania prezentującej 

wypracowany pomysł 



Kim jest: 

Jakie ma problemy? 

Co sobie ceni? Jakie wartości są dla niej/niego istotne? 

Jak obecnie sobie radzi? Z jakich rozwiązań korzysta?

Jakie są jej/jego potrzeby?

Skąd czerpie informacje? 

Jak doświadcza obecnej sytuacji?

Co widzi? Co słyszy? Co czuje? Co myśli?
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Opis persony

Imię, nazwisko, wiek Nadanie personie imienia i nazwiska pomaga utożsamiać się z 

nią. Jest także zabiegiem ułatwiającym komunikację. Zespoły 

często wskazując potem, że projektują dla Anny, mają z tyłu 

głowy całą jej historię. Nazwisko bardzo często nawiązuje do 

cechy charakterystycznej persony, np. Anna Zabiegana. 

Kim jest? Krótka charakterystyka odbiorców, podstawowe informacje 

dotyczące sytuacji zawodowej, rodzinnej, które są istotne z 

punktu widzenia projektowego. 

Jakie ma problemy? Problemy związane z podejmowanym wyzwaniem projektowym.

Jakie ma potrzeby? Potrzeby związane z wyzwaniem projektowym, pożądane cechy 

rozwiązania. 

Jakie rozwiązania 

stosuje obecnie?

Sposób, w jaki obecnie realizuje dane zadanie, opis tego, jak 

radzi sobie w aktualnej sytuacji.

Skąd czerpie 

informacje?

Kanały informacji, z jakich korzysta.

Opis kontekstu

Co widzi? Co widzi w odniesieniu do obecnej sytuacji np. stosy 

dokumentów, dziesiątki maili.

Co słyszy? Co słyszy np. plotki, „nic nie da się zrobić” itp.

Co czuje? Wskazujemy emocje, jakie towarzyszą personie w związku z 

aktualną sytuacją.

Co myśli? O czym myśli nasza persona, ale czym nie dzieli się z innymi.

W opisie persony powinny znaleźć się tylko informacje ważne z punktu widzenia projektu. 

Powinny one bazować na zgromadzonych informacjach, a nie stereotypach i wyobrażeniach.



Jak pomóc (komu?)………………………………………………

rozwiązać problem (z czym?)……………………………………

tak, aby  (efekt, pożądana zmiana)................................................

Na co mamy realny wpływ?  

Jakie 3 wartości będą stanowić fundament rozwiązania?

Jakie są ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę?

Na jakie potrzeby uczelni

odpowiadamy? 

Jakie potrzeby odbiorców

zaspokajamy?

Jakie cele uczelni zostaną zrealizowane dzięki projektowi? 
Które problemy naszych odbiorców chcemy rozwiązać 

dzięki naszemu projektowi?

W jakich obszarach powiązanych z wyzwaniem możemy rzeczywiście wprowadzić zmianę? 

Jakie ograniczenia powinny zostać uwzględnione w pracy nad rozwiązaniem np. określony czas, środki finansowe?

np. różnorodność, otwartość, transparentność 

Wyzwanie 

projektowe
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Krótki opis pomysłu

Jak wygląda rozwiązanie z perspektywy odbiorcy? Jakie działania realizuje?

np. Znajduje informacje na stronie

www

Nazwa pomysłu: 

np. Uczestniczy w spotkaniu 

Jakie są 3 najważniejsze cechy rozwiązania? 

Kluczowi odbiorcy rozwiązania

Na jaki problem odpowiada rozwiązanie?

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9
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Nasz pomysł

Jakie elementy należy zweryfikować 

Na jakie pytania chcemy znaleźć odpowiedź 

Pomysł na prototyp 
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Opis rozwiązania

Nazwa rozwiązania: 

Krótka charakterystyka kluczowych odbiorców rozwiązania

Na jaki problem odpowiada rozwiązanie?

1 2 3 
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Jak wygląda rozwiązanie z perspektywy odbiorcy? Jakie działania realizuje?

np. Znajduje informacje na stronie

www
np. Uczestniczy w spotkaniu 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9

8 9 10

Jakie są 3 najważniejsze cechy rozwiązania? 

Kluczowe działania niezbędne do wdrożenia rozwiązania?

Kwestie organizacyjneKwestie prawne Działania informacyjne

Zmiany w systemach IT 
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Koszty związane z wdrożeniem 

Kluczowe osoby/jednostki organizacyjne niezbędne do wdrożenia rozwiązania

Zakres obowiązków

Potencjalne źródła finansowania

Osoba/jednostka
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