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Plan na nasze 80 minut 

CZĘŚĆ 1: 30 minut – długi „wstęp” 
CO TO JEST PROTOTYP? 
KIEDY PROTOTOYPUJEMY? 
CO PROTOTYPUJEMY? 
JAK MOŻEMY ZROBIĆ I PRZEBADAĆ PROTOTYP? 
 

CZĘŚĆ 2: 30 minut – krótkie ćwiczenie 
ŚCIEŻKA USŁUGI 
PLAN PROTOTYPOWANIA 
 
CZĘŚĆ 3: 20 minut – czas na rozmowę 
UWAGI, 
PYTANIA, 
WASZE DOŚWIADCZENIA… 
 
 
 
 



Co to jest prototyp? 

Prototyp to wczesna faza rozwiązania, z którą użytkownik może wejść  
w interakcję. 
 
Prototypy robimy po to, aby jak najszybciej sprawdzać nasze 
rozwiązanie  
i zdobyć informacje w jaką stronę warto je rozwijać. 
 
Robienie prototypów przez zespół projektowy pomaga uspójnić poziom 
wiedzy i zrozumienia koncepcji przez członków zespołu. 
 
Dobry prototyp: 
•  Pozwala lepiej zrozumieć ideę naszego rozwiązania 
•  Symuluje działanie rozwiązania i angażuje odbiorcę 
 



Proces projektowy 



Proces projektowy        
   
    

Celem w tej fazie jest zebranie jak 
największej ilości informacji 
dotyczących problemu, jego 
kontekstu  
i potrzeb odbiorców.  
 
Realizujemy to poprzez prowadzenie 
badań jakościowych z odbiorcami, 
prowadzenie warsztatów 
wewnętrznych oraz zbieranie wiedzy z 
już istniejących raportów i opracowań 
a także własnych 
doświadczeń.  

     
    
   



Proces projektowy 

Podczas tej fazy syntetyzujemy 
informacje zebrane w fazie badań. 
Tworzymy definicję problemu, który 
posłuży nam jako wytyczna do 
generowania i prototypowania 
pomysłów.  
Definicja problemu powinna zostać 
zapisana jako jedno zdanie. 



Proces projektowy 

W tej fazie generujemy pomysły, idee  
i scenariusze rozwiązań.  
Jedną z metod rozwijania koncepcji 
jest prototypowanie czyli tworzenie 
wczesnych wersji rozwiązania. 
Często realizowane są warsztaty, 
które mają służyć zebraniu jak 
największej ilości różnorodnych 
pomysłów. 



Proces projektowy 

Pomysły i scenariusze wypracowane  
w trzeciej fazie są testowane i 
oceniane. Taka kolejność działań daje 
nam gwarancję, że zaprojektowane 
rozwiązanie jest realne i potrzebne.  
 
Na podstawie informacji zwrotnej  
od odbiorców, prototypy są 
udoskonalane i zmieniane. 



Teoria a praktyka… 



Prototyp a pilotaż 

PROTOTYP 
 
•  Prototypowanie jest narzędziem  

do rozwijania koncepcji nowych 
usług i rozwiązań. 

•  Symulują pewne rozwiązania,  
ale jeszcze nie działają w realnej 
rzeczywistości. 

•  Cechą prototypowania jest 
stosowanie szybkich, 
„zastępczych” rozwiązań, tak aby 
był to proces możliwie szybki i 
tani w realizacji. 

 

PILOTAŻ 
 
•  Pilotaż to usługa, która jest 

wdrażana testowo, ale działa już  
w realnej rzeczywistości. 

•  Skala wdrożenia jest zazwyczaj 
niewielka. 

•  Warto tak go zaplanować, aby 
zostawić sobie możliwość 
łatwych modyfikacji rozwiązań w 
trakcie jego trwania (aby móc na 
bieżąco testować pomysły na 
udoskonalanie rozwiązania). 



Po co prototypujemy? 

Badanie prototypów z przyszłymi użytkownikami daje nam wiele 
cennych informacji o tym, jak rozwijać dalej naszą koncepcję. 
 
Robimy i testujemy prototypy, aby dowiedzieć się: 
 
1.   Co jest dla użytkowników najbardziej wartościowe w rozwiązaniu? 
2.   Czy widzą jakieś przeszkody w korzystaniu z rozwiązania? 
3.   Czy mają własne sugestie jak je usprawnić? 
 
 



„Procedura” prototypowania 

Prototypowanie jest procesem ITERACYJNYM, co oznacza że testy  
i tworzenie kolejnych (poprawionych lub doprecyzowanych) prototypów 
powtarzamy wielokrotnie aż do czasu zyskania pewności co do słuszności 
naszych rozwiązań. 
 
Istotna jest kolejność: od OGÓŁU do SZCZEGÓŁU. 
 
1.   Najpierw sprawdzamy, czy nasz pomysł odpowie na potrzeby 

użytkowników  
(znamy je na podstawie diagnozy, od której zaczynamy każdy proces tworzenia nowych 
rozwiązań). 

2.   Kiedy wiemy, że pomysł jest słuszny tworzymy i testujemy ścieżkę 
usługi (musi być logiczna dla użytkownika, na każdym etapie musi wiedzieć co się dzieje i 
mieć potrzebne informacje, aby korzystać z usługi). 

3.   Na końcu prototypujemy artefakty czyli fizyczne elementy rozwiązania 
(dopracowujemy szczegóły, druki, formularze, stronę, treści informacji itd… aby mieć pewność,  
że szczegóły nie sprawią, że rozwiązanie nie zadziała dobrze). 

 
 



„Procedura” prototypowania - ŹLE 



„Procedura” prototypowania -DOBRZE 



Propozycja wartości – ważne narzędzie 

PROPOZYCJA WARTOŚCI 
 

•  Pozwala nam na sprawdzenie 
czy nasze rozwiązanie realizuje 
założone cele. 

•  Tworzymy ją po diagnozie i na bazie 
naszych założeń na temat tego, 
jakie potrzeby chcemy 
zaadresować. 

•  Kiedy testujemy koncepcję 
rozwiązania warto sprawdzić czy to,  
co powiedzieli o nim użytkownicy 
pokrywa się z naszymi założeniami, 
spisanymi wcześniej w formie 
propozycji wartości. 

 
 



Prototypowanie - metody 



Prototypowanie - makiety 

Zdjęcie z projektu Mieszkańcy w (o)środku kultury, 2015/2016. 
Realizowany przez „Stocznię”, współpraca: engage warsaw 



Prototypowanie - makiety 



Prototypowanie – scenka 

Zdjęcie z warsztatu Service Jam realizowanego przez engage warsaw 



Prototypowanie - aplikacje 



Prototypowanie - storyboard 



Prototypowanie - aplikacje 



Prototypowanie - aplikacje 



Tworzenie prototypów 

Tworząc prototypy warto pamiętać o kilku zasadach: 
 
Do testów wykorzystujemy prototyp rozwiązania, które posiada 
minimum elementów pozwalających badanej osobie na zrozumienie na 
czym polega rozwiązanie i odpowiedzenie na pytania, które chcemy 
zadać. 
 
Najprawdopodobniej ludzie zrozumieją prototyp nawet jak nie jest 
idealny 
Warto pokazywać ludziom nawet rzeczy niedopracowane – jest wtedy 
duża szansa na bardziej szczery feedback a my nie tracimy czasu na 
dopracowywanie rozwiązań, które mogą być nietrafione. 
 
Testy prototypu nie są miejscem na sprzedawanie rozwiązania a na 
sprawdzanie, czy ono faktycznie działa. 



Testowanie prototypów 



Testowanie w praktyce 



Testowanie w praktyce 



Testowanie w praktyce 

Zdjęcie z projektu Mieszkańcy w (o)środku kultury, 2015/2016. 
Realizowany przez „Stocznię”, współpraca: engage warsaw 



Testowanie w praktyce 

Zdjęcie z warsztatu projektowego w TPN, 2017. 
Realizowany w ramach projektu Miejsce wspólne 



Testowanie prototypów 

Testowanie prototypów wiąże się z pokazaniem ich badanym i zebraniem 
informacji zwrotnej. Warto pamiętać o tym aby: 
  
•  Nie bronić swojego rozwiązania – słuchać i dziękować za uwagi 
•  Nie przedstawiać się jako autor rozwiązania 
•  Zadawać proste pytania i prosić o wykonanie nieskomplikowanych 

czynności 
•  Zaplanować wcześniej jak badanie będzie dokumentowane 
•  Zaplanować wcześniej przebieg badania - scenariusz badania, role, 

skrypt 
 
Większość ludzi chętnie pomoże w testowaniu i udoskonalaniu pomysłów! 



Jeden prosty przykład - jak 
prototypowanie może być narzędziem 

rozwijania usługi? 



Przykład: prototypowanie usługi 

Projekt dla Tatrzańskiego Parku Narodowego, program „Gotowi w góry”, 
którego celem było zwiększenie świadomości turystów wchodzących do 
Parku (poprawa bezpieczeństwa i edukacja nt. zasad zachowania w parku 
narodowym). 
 
•  Rozwiązanie: system tablic (analogowych) 

wieszanych w kwaterach i pensjonatach,  
na których są aktualne prognozy pogody, 
ostrzeżenia, info o zasadach bezpieczeństwa. 

•  Projekt w fazie pilotażu do wdrożenia 
w 100 kwaterach w Zakopanem. 

•  Proces projektowy: 6 miesięcy rozwoju 
koncepcji (od badań do pomysłu) i 3 m-ce 
przygotowania projektu do pilotażu. 

 
 



1. Warsztaty z kwaterodawcami 
(pierwsze omówienie pomysłu pod kątem 

możliwości realizacji)  
 

2. Testy koncepcji 
(przeprowadzone w realnych lokalizacjach, 

przez 2 tygodnie, zbierane informacje 
zwrotne od turystów - adresatów 

rozwiązania)  
 

Przykład: prototypowanie usługi 



3. Testy procedury działania 
(m.in. częstotliwość wysyłania 

komunikatów, zadania dla 
kwaterodawców)  

 

4. Testy tablic i komunikatów 
(czytelność, atrakcyjność dla adresatów, 
możliwości montażu w kwaterach itd...)  

 

Przykład: prototypowanie usługi 



Przykład: prototypowanie usługi 



Przykład: prototypowanie usługi 



Przykład: prototypowanie usługi 



Kontakt 

Agnieszka Sikorska 
660 486 741 
 
studio@cooperativastudio.com 
agnieszka@engagewarsaw.pl  
 
https://www.facebook.com/engagewarsaw 
https://www.facebook.com/CooperativaStudio 
https://www.facebook.com/miejscewspolne 
 
 


