
Razem dla zielonych technologii

Warsztaty

Projektanci 

Design 

Thinking
Doświadcz w praktyce, jak projektować 

innowacyjne rozwiązania na realnym wyzwaniu!



Dowiedz się jak, korzystać z metod  i 
technik design thinking,  by w efektywny 

sposób sprawdziły się w bieżących 
wyzwaniach firmy



Narzędzie tworzenia 
innowacji 

Myślenie projektowe, 
którego celem jest 
tworzenie rozwiązania w 
oparciu o feedback 
użytkowników

Proces tworzenia lub 
udoskonalenia 
produktów lub usług

Metoda twórczego 
rozwiązywania problemów 
– szybciej, oszczędniej i z 
większym zaangażowaniem

Czym jest design thinking ?  



Jak stosować design thinking ?

Obejrzyj krótką animację!

https://www.youtube.com/watch?v=ONa5USL7w-M


Dla kogo są warsztaty? Dla osób: 

Otwartych na nowe kierunki 
rozwoju siebie 

i organizacji 

Chcących rozwinąć kompetencje 
myślenia kreatywnego, 

innowacyjnego, rozwiązywania 
problemów 

Szukających sprawdzonych 
metod wspierania ich pracy z 

działów m.in. rozwoju biznesu, 
konsultingu, marketingu, R&D



Plan warsztatów
Format

Czas trwania

Aktywności Praca na realnym wyzwaniu

4 spotkania online po 3 godz.  
(łącznie 12 godzin warsztatowych)
oraz możliwość indywidualnych konsultacji

Praca w zespołach mieszanych

Podstawy teoretyczne

Bieżące informacje zwrotne naszych ekspertów

Praktyczne ćwiczenia



✓ Program inspirowany 
metodyką design thinking:  
30% teorii i 70% 
praktycznego zastosowania 
metodyki  w pracy.

✓ Narzędzia i wzory 
materiałów do 
prowadzenia procesów  
kreatywnych

✓ Umiejętność adaptowania 
sprintów DT do realiów 
organizacji  różnych 
organizacji

Co wyróżnia nasze warsztaty? Przekonaj się! 

✓ Praca na realnym wyzwaniu.  
Zrobisz wywiady, postawisz 
wyzwanie, wygenerujesz 
pomysły i zbudujesz prototyp .



Korzyści dla Ciebie 

Poznanie procesu

design thinking 

Przejście całego procesu 
w praktyce na realnym 

wyzwaniu postawionym przez 
trenerów.

Nabycie umiejętności pracy 
zgodnie z metodyką design 

thinking

Zdobycie kompetencji 
prowadzenia spotkań 

kreatywnych 

Nabycie umiejętności 
pracy zgodnie 

z metodyką design 
thinking

Dostęp do matryc 
i narzędzi

Pozyskanie dostępu do matryc 

oraz narzędzi, które można 

wykorzystać 

w pracy 



Korzyści dla Twojej organizacji

Lepsza organizacja spotkań 

grupowych

Umiejętność moderowania 
spotkań grupowych, których 

celem jest rozwiazywanie 
złożonych problemów 

dotyczących organizacji

Umiejętność projektowania 
użytecznych rozwiązań

Zmieniony sposób myślenia 

o potrzebach klienta i innowacji, dzięki 

czemu uczestnicy stają się liderami 

zmiany wewnątrz firmy

Wzrost motywacji 
do pracy

Energetyzacja procesów grupowych w 

organizacji 



Twoja inwestycja w rozwój

Zakres

•4 spotkania on-line (12h warsztatów)

•narzędzia do pracy z design thinking 
i programy on-line (szablony, matryce, instrukcje)

•opieka 2 trenerów DT 

•w przypadku terminów warsztatów, prosimy o kontakt 
mailowy: bdi@pfr.pl

Cena warsztatów dla 1 osoby  

970, 00 zł netto

Dołącz! Liczba miejsc ograniczona. 
Jak się zapisać na warsztat? Więcej:  https://bit.ly/3V0u1zG

mailto:bdi@pfr.pl
https://bit.ly/3V0u1zG
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w START Zapoznanie z Design Thinking 
Przedstawienie koncepcji warsztatów

Spotkanie 1 Odkrywanie:  zdobądź umiejętność identyfikacji potrzeb użytkownika oraz 
tworzenia person. Zaprojektuj narzędzia i zrób badania!

Definiowanie problemu: poznaj metody i techniki analizy problemu. Postaw 
wyzwanie DT!

Spotkanie 2

Spotkanie 3 Generowanie pomysłów: pobudź kreatywność. Wygeneruj pomysły stosując 
różne techniki! 

Spotkanie 4
Prototypowanie i testowanie: naucz się szybko i tanio budować prototypy! 
Zbuduj własne MVP!

Możliwość indywidualnej rozmowy z treneramiKONSULTACJE



Uczestnicy warsztatów o nas

Lidia Deja
Business & Communications Consultant, PPB Consulting



Poznaj ekspertów 

Magda Gajownik de Vries
Menedżerka

Polski Fundusz Rozwoju  

Paweł Huras
Moderator design thinking

Polski Fundusz Rozwoju



Wybrany udział ekspertów w mediach 



Oferta dla organizacji

Wspieramy kompetencje polskich firm w 
obszarach cyfryzacji, transformacji 
energetycznej i rozwoju innowacji  i
wzmacniania ich konkurencyjności na 
rynku.

Warsztaty dla organizacji

Narzędzie 
diagnostyczno-badawcze

Społeczność
innowacyjnych firm 

Kurs online 



Współpracujemy



Zapraszamy do kontaktu

Weronika Marusińska
Starszy specjalista,

Polski Fundusz Rozwoju
weronika.marusinska@pfr.pl

+48 511 632 579

Zapisy i strona warsztatów
https://pfrsa.pl/warsztat-projektanci-design-thinking

mailto:weronika.marusinska@pfr.pl
https://pfrsa.pl/warsztat-projektanci-design-thinking

