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1. Wstęp 1 

Współcześnie sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze uzależniony jest od tego czy jest ono 2 

w stanie dostarczać na rynek innowacyjne produkty i usługi. Tworzenie innowacyjnych 3 

rozwiązań wymaga jednak zastosowania odpowiednich metod, które pozwolą na opracowanie 4 

nowych produktów i usług, lepiej dostosowanych do wymagań klienta. Z jednej strony wymaga 5 

to ścisłego „inżynierskiego” podejścia do danego problemu a z drugiej twórczego, 6 

niezależnego, nieliniowego myślenia pozwalającego znajdować niestandardowe rozwiązania 7 

(Wolniak, 2010, 2014, 2016, 2017; Wolniak, and Skotnicka-Zasadzień, 2014; Olkiewicz, et al. 8 

2017; Skotnicka-Zasadzień, et, al. 2017; Wolniak, and Grebski, 2017, 2018; Wolniak, et al. 9 

2017; Gębczyńska, and Wolniak, 2018).  10 

Jedną z koncepcji służących tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań i projektów jest 11 

Design Thinking. Metoda ta poprzez wykonanie pięcioetapowego procesu pozwala na 12 

zaprojektowanie takich produktów lub usług które będą dostosowane do potrzeb klienta.  13 

W Design Thinking wykorzystuje się wiele narzędzi zarządzania, zarządzania jakością, itp.  14 

Z licznych narzędzi mających zastosowanie w tym przypadku w publikacji wybrano metodę 15 

QFD. Jej celem jest prezentacja możliwości wykorzystania metody QFD w Desigh Thinking 16 

od strony teoretycznej zgodności z założeniami metody. 17 

2. Metoda QFD i jej rola w kształtowaniu innowacji 18 

QFD można zdefiniować jako: metodę planowania i rozwoju projektu lub usługi, 19 

umożliwiającą zespołom badawczym dokonanie precyzyjnej specyfikacji potrzeb i wymagań 20 

klientów, a następnie ich przełożenia na parametry produktu bądź usługi, jego komponentów  21 

i parametry samego procesu produkcyjnego (Wolniak, 2003, 2010, 2012, 2016; Wolniak, and 22 

Sędek, 2008; Ćwiklicki, and Obora, 2008). 23 

Norma PN-ISO 10014:2008 definiuje QFD jako metodę poszukiwania powiązania 24 

projektu, wyrobu i usług z potrzebami klienta (PN-ISO 10014). 25 

Obecnie metodę QFD często zalicza się do metod badań marketingowych. Jednak QFD to 26 

coś więcej, gdyż służy ona do strukturalnego planowania i rozwoju produktu lub usługi, 27 

umożliwiającego zespołom badawczym dokonywanie precyzyjnej specyfikacji potrzeb  28 

i oczekiwań klientów, a następnie oceny każdej zaproponowanej możliwości przez pryzmat jej 29 

wpływu na zaspokajanie postulowanych potrzeb (Hamrol, 2006; Wolniak, and Sędek, 2009; 30 

Wolniak, 2016). 31 

  32 
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Warto przeanalizować, jaki jest wpływ zastosowania wybranych metod zarządzania 1 

jakością na innowacyjność, zwracając w szczególności uwagę na metodę QFD. W tablicach 1 2 

i 2 dokonano zestawienia pokazującego, jakie rodzaje innowacji powstają w wyniku 3 

zastosowania danej metody zarządzania jakością (pogrubiono metodę QFD). Przy czym 4 

odpowiednio w tablicy 1 przedstawiono podział innowacji z punktu widzenia ich rodzaju,  5 

a w tablicy 2 z punktu widzenia sytuacji, która prowadzi do jej zaistnienia. W tablicach 6 

zastosowano następującą symbolikę: 7 

 + - słaby wpływ, 8 

 ++ - silny wpływ, 9 

 +++ - bardzo silny wpływ. 10 

Tablica 1.  11 
Wpływ zastosowania wybranych metod zarządzania jakością na powstawanie innowacji – 12 

podział rodzajowy 13 

Metoda 
Rodzaje innowacji 

Innowacje produktowe Innowacje procesowe Innowacje organizacyjne 

QFD +++ ++ ++ 

FMEA ++ + + 

5S  + +++ 

Kaizen ++ ++ ++ 

Just in Time  +++ + 

Kanban  ++ ++ 

SMED  +++ ++ 

TPM  ++ ++ 

VSM  +++ +++ 

Źródło: (Wolniak, 2016). 14 

Tablica 2.  15 
Wpływ zastosowania wybranych metod zarządzania jakością na powstawanie innowacji – 16 

podział sytuacyjny 17 

Metoda 
Rodzaje innowacji 

Innowacje rutynowe Innowacje wymuszone Innowacje wynikające z okazji 

QFD +++ ++ ++ 

FMEA +++ + + 

5S +++   

Kaizen ++ +  

Just in Time + ++ + 

Kanban ++ ++ + 

SMED ++ ++ + 

TPM ++ ++ + 

VSM +++ ++  

Źródło: (Wolniak, 2016). 18 

W podziale rodzajowym skoncentrowano się na trzech rodzajach innowacji: produktowe, 19 

procesowe oraz organizacyjne. Z analizy danych zawartych w tablicy wynika, że wśród metod 20 

zarządzania jakością metoda QFD ma największy potencjał, z punktu widzenia kształtowania 21 

innowacyjności we wszystkich jej aspektach – produktowym, procesowym i innowacyjnym 22 

(Wolniak, 2017). W szczególności warto zwrócić uwagę, że razem z FMEA i Kaizen 23 
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szczególnie nadaje się do tworzenia innowacji produktowych. QFD jest więc metodą za 1 

pomocą której można opracowywać nowe innowacyjne produkty, jak również doskonalić już 2 

istniejące (wysoki wpływ na innowacje procesowe).  3 

Biorąc pod uwagę podział sytuacyjny innowacji, należy ponownie zwrócić uwagę na to,  4 

że ze wszystkich zestawionych w tablicy 2 metod największe znaczenie dla kształtowania 5 

wszelkiego rodzaju innowacji ma metoda QFD. W pierwszej kolejności, może ona służyć do 6 

tworzenia innowacji rutynowych – przy planowym wprowadzaniu nowych produktów na rynek 7 

– i to jest jej klasyczne, podstawowe zastosowanie. Niemniej metoda sprawdza się również 8 

całkiem dobrze, gdy chcemy wprowadzić innowacje wymuszone czy też wynikające z okazji. 9 

Przy czym w takim przypadku, ponieważ najczęściej innowacje trzeba wprowadzać szybko, 10 

więc należy skoncentrować się na podstawowej, najprostszej wersji metody QFD. Natomiast  11 

w przypadku wprowadzania innowacji rutynowych, zależnie od czasu na jej wprowadzenie, 12 

można skorzystać z 4-macierzowego lub nawet 30-macierzowego jej rozwinięcia, 13 

zapewniającego znacznie bardziej szczegółową analizę wszystkich aspektów innowacyjnego 14 

produktu.  15 

Biorąc pod uwagę procesowe podejście do innowacji metoda QFD nie nadaje się do 16 

każdego z podprocesów które się na nią się składają. W procesowym podejściu do 17 

innowacyjności wyróżniamy bowiem (Wiszniewski, 1999; Sher, 2006): 18 

 proces preparacji innowacji: 19 

o uświadomienie potrzeby kreatywności, 20 

o identyfikacja potrzeb i źródeł innowacyjności, 21 

o inspirowanie działań proinnowacyjnych, 22 

o generowanie pomysłów innowacyjnych, 23 

o ocena, selekcja i wybór procesów do realizacji. 24 

 proces realizacji innowacji: 25 

o tworzenie zespołów projektowych, 26 

o projektowanie i planowanie realizacji pomysłu, 27 

o realizacja przedsięwzięcia innowacyjnego, 28 

o kontrola i ocena przedsięwzięcia innowacyjnego, 29 

o ocena efektów wprowadzonej innowacji. 30 

 eksploatacja wdrożonej innowacji: 31 

o standaryzacja wdrożonej innowacji, 32 

o użytkowanie wdrożonej innowacji, 33 

o doskonalenie stosowanej innowacji, 34 

o transfery stosowanej innowacji, 35 

o wycofywanie przestarzałej innowacji. 36 

Biorąc pod uwagę przedstawioną typologię metoda QFD służy w szczególności na etapie 37 

procesu realizacji innowacji. W tym przypadku idealnie nadaje się ona do realizacji wszystkich 38 

punktów tego procesu. W przypadku procesu preparacji innowacji metodę można stosować  39 
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w ograniczonym zakresie i w połączeniu z innymi metodami, np. z burzą mózgów. Faktycznie 1 

dane, które uzyskujemy w procesie preparacji innowacji są danymi wejściowymi do metody 2 

QFD, albowiem dokonujemy selekcji pomysłów i rozwiązań, dla których można sporządzać 3 

„Dom Jakości”. W przypadku procesu eksploatacji wdrożonej innowacji klasyczna wersja 4 

metody QFD nie nadaje się do zastosowania (aczkolwiek pełne np. 30-maciezowe rozwiniecie 5 

zawiera pewne elementy również tego procesu). 6 

Tworzenie innowacji, w szczególności innowacji produktowych, wymaga dokładnego 7 

zaplanowania wszystkich cech i parametrów nowego produktu. Takie zaplanowanie możliwe 8 

jest dzięki implementacji metody QFD. W ramach planowania postuluje się zasadę 9 

harmonijnego uwzględnienia wymagań wszystkich podmiotów, będących uczestnikami 10 

łańcucha dostaw, jak również mających nawet bierną styczność z danym wyrobem w cyklu 11 

jego istnienia. Ciągłe doskonalenie, dzięki metodzie QFD, zmierza do osiągnięcia nie tylko 12 

zadowolenia klientów, ale również innych interesariuszy. W efekcie przedsiębiorstwo może 13 

ponosić niższy koszty związane z rozwojem produktu, skróceniu ulega proces jego rozwoju,  14 

a w wyniku spełnienia wymagań klientów rośnie sprzedaż (Lisiecka, and Pater, 1997; Łunarski, 15 

and Stadnicka, 2007). 16 

3. Koncepcja Design Thinking 17 

Design Thinking można określić, jako swego rodzaju metodykę, służąca rozwiązywaniu 18 

problemów, jakie organizacje mogą napotkać w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 19 

Design Thinking jest to intuicyjna metoda pracy, dzięki której w multidyscyplinarnych 20 

zespołach powstają innowacyjne rozwiązania w wyniku połączenia elementów: inżynierii, 21 

biznesu, designu oraz nauk społecznych (Helman, and Rosienkiewicz, 2016; Lockwood, 2009).  22 

Twórcą metody jest Tim Brown, który określił ja jako sposób postępowania polegający na 23 

przekazywaniu narzędzi projektowania nowych rozwiązań w ręce osób, które dotychczas nie 24 

uważały się za związane w jakikolwiek sposób z projektowaniem, oraz zastosowaniu tych 25 

narzędzi do szerokiego spektrum problemów (Brown, 2008, 2009). 26 

Metoda wywodzi się ze studiów projektanckich, które stworzyły wiele innowacyjnych 27 

rozwiązań technicznych, np.: prototyp myszki komputerowej, rozwiązania stosowane  28 

w produktach Apple, czy też szczoteczkę do zębów dostosowaną do potrzeb małych dzieci 29 

(Serafiński, 2018).  30 

W procesie Design Thinking można wyróżnić pięć głównych etapów: 31 

 empatyzacja (empathize), 32 

 definiowanie problemu (define), 33 

 generowanie pomysłów (ideate), 34 

 budowanie prototypów (prototype), 35 

 testowanie (test). 36 
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Wykorzystując koncepcję Design Thinking i tworząc multidyscyplinarne zespoły należy 1 

pamiętać o pięciu regułach, jakie należy spełnić podczas ich budowania (Tschimmel, 2012): 2 

 grupa musi mieć szefa, ale w zespołowej pracy nad tworzeniem nie sprawdzają się 3 

hierarchiczne relacje – uczestnicy zespołu muszą być równorzędnymi partnerami, 4 

 projekt powinien mieć „klienta” – osobę, która podejmie ostateczną decyzję o jego 5 

implementacji lub zaniechaniu wypracowanych rozwiązań, 6 

 grupa powinna rozwiązać ambitny i jasno zdefiniowany problem w krótkim, 7 

realistycznym terminie, sprzyja to powstawaniu nowatorskich rozwiązań i motywuje do 8 

wytężonej pracy, 9 

 uczestnicy grupy muszą mieć świadomość, że dany projekt ma specjalny charakter,  10 

a po jego zakończeniu grupa skupi się na realizacji zadania a nie tylko na trwaniu, 11 

 praca w projekcie musi dawać satysfakcję, przenikanie się pracy, zabawy, śmiech  12 

a czasem żarty to znak, że wspólna praca sprawia ludziom przyjemność. 13 

Zakres działań podejmowanych na poszczególnych etapach został syntetycznie 14 

przedstawiony w tablicy 3. 15 

Tablica 3.  16 
Etapy Design Thinking 17 

Etap Charakterystyka 

Empatyzacja Etap służy do określenia charakterystyki odbiorców, dla których projektuje się dany produkt 

poprzez szczegółowe obserwacje, wywiady czy też badania ankietowe. Można w ten sposób 

znaleźć szczegółowe informacje na temat użytkowników produktu i ich potrzeb. 

Innowacja zawsze zaczyna się od dokładnej diagnozy potrzeb i oczekiwań użytkowników  

i potencjalnych użytkowników produktu, oraz od zrozumienia uwarunkowań technicznych oraz 

rynkowych danego produktu. 

Definiowanie 

problemu 

W tym etapie szczegółowo określa się potrzeby użytkowników. Interdyscyplinarny zespół 

powinien przeprowadzić syntezę informacji, które zostały zebrane podczas poprzedniej fazy 

procesu empatyzacji, w celu określenia istoty problemu. Podczas analizy należy odrzucić 

standardowe ramy myślowe i przyzwyczajenia, w celu zaprojektowania jak najbardziej 

twórczych i niestandardowych rozwiązań. Ten etap jest stosunkowo trudny, ponieważ ludzie  

w naturalny sposób wola pracować nad konkretnymi rozwiązaniami, które są im znane, a nie 

poruszać się w niepewności wielu możliwych kierunków. Należy jednak pamiętać, że zbyt 

szybka konkretyzacja rozwiązania może prowadzić do sytuacji w które rozwiązanie nie będzie 

w wystarczającym stopniu zaspokajało potrzeb klienta. 

Generowanie 

pomysłów 

Na tym etapie, korzystając z narzędzi takich jak na przykład burza mózgów należy 

wygenerować jak najwięcej kreatywnych pomysłów. Należy pamiętać, ze zgodnie z zasadami 

prowadzenia burzy mózgów należy brać pod uwagę nawet najbardziej nieprawdopodobne 

pomysły i rozwiązania. Generowanie dobrych pomysłów wymaga nie tylko wiedzy 

merytorycznej na dany temat, ale również pomysłowości, odwagi oraz twórczości. W celu 

ułatwienia tego procesu należy zaniechać krytyki pomysłów generowanych przez pozostałych 

członków zespołu. Etap ten powinien zakończyć się oceną i wyborem najlepszego pomysłu, na 

bazie którego następnie powstanie prototypowe rozwiązanie.  

Budowanie 

prototypów 

W tym etapie należy dokonać budowy jednego (lub w niektórych przypadkach kilku rozwiązań) 

w celu ich prezentacji zespołowi i ich przetestowania. Podczas fazy budowania prototypu 

powstaje fizyczna reprezentacja rozwiązania danego problemu/ Podstawową funkcją prototypu 

jest możliwość wizualnego przedstawienia rozwiązania użytkownikom i szybkie zebranie 

opinii na temat jego funkcjonowania. W ten sposób można sprawdzić, czy dany projekt spełnia 

w wystarczającym stopniu wymagania postawione przez klienta, czy tez należy dokonać 

zmiany jego koncepcji. Nigdy nie można mieć całkowitej pewności, że produkt końcowy 

będzie sukcesem, nawet, jeśli wcześniej przeprowadzimy badania przy wykorzystaniu 

rozwiązań prototypowych, ale częste budowanie, udoskonalanie i testowanie prototypów, 

pozwala poznać opinie klienta na ich temat i redukuje ryzyko potencjalnej porażki.  
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cd. tabeli 3. 1 
Testowanie W ostatnim etapie należy przedstawić prototyp rozwiązania pierwotnemu użytkownikowi  

w celu uzyskania jego opinii o wygenerowanym produkcie. W ten sposób można przetestować 

jego funkcjonowanie. Na tym etapie dąży się do sprawdzenia funkcjonowania zaprojekto-

wanego rozwiązania w realnym środowisku, w którym dany produkt będzie używany. Należy 

określić niezbędne parametry i ich wartości, dzięki czemu będzie jednoznacznie możliwe 

określenia wyników przeprowadzonego testu. W tym etapie powinno się zaangażować wiele 

osób. Nieuwzględnienie tego etapu w pracach projektowych może doprowadzić do sytuacji,  

że dopiero po fakcie okaże się, że projektowane rozwiązanie nie do końca spełnia wymagane 

założenia oraz oczekiwania odbiorców.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Helman, and Rosienkiewicz, 2016, Tschimmel, 2012). 2 

Myślenie projektowe opiera się na czterech podstawowych zasadach, zwanych regułami 3 

Design Thinking (Meinel, and Leifer, 2011): 4 

 reguła ludzka – według której projektowanie jest czynnością społeczną, a wiec 5 

rozwiązywanie problemów powinno dążyć do zaspokajania potrzeb ludzkich, 6 

 reguła dwuznaczności – według, której zaniechanie stawiania ograniczeń i ścisłego 7 

definiowania, a także umożliwienia eksperymentowania i odmiennego postrzegania 8 

pewnych rzeczy wpływa na pozytywne pobudzenie kreatywności i innowacyjności, 9 

 reguła przeprojektowania – według, której należy rozumieć, że problem, którego 10 

rozwiązanie jest opracowywane, zazwyczaj był już wcześniej analizowany, zatem warto 11 

poznać historyczne rozwiązania oraz metody radzenia sobie z ową potrzebą, 12 

 reguła namacalności – urzeczywistnienie idei poprzez ich wizualizację i prototypo-13 

wanie sprzyja lepszej komunikacji miedzy osobami zaangażowanymi w proces 14 

projektowania. 15 

4. Koncepcja wykorzystania metody QFD w Design Thinking 16 

Stosując w praktyce Design Thinking można wykorzystywać wiele różnorodnych metod  17 

i narzędzi (Helman, Rosienkiewicz, 2016; Wolniak, 2017). W niemniejszej publikacji 18 

skoncentrujemy się dość rzadko prezentowanym przykładzie wykorzystania w tym celu metody 19 

QFD, która bardzo dobrze nadaje się jako narzędzie opracowywania innowacyjnych rozwiązań, 20 

można ją wykorzystać na wielu etapach opracowywania rozwiązań zgodnie z metodą Design 21 

Thinking oraz spełnia ona podstawowe reguły tej koncepcji. 22 

W tablicy 4 dokonano zestawienia związków pomiędzy poszczególnymi obszarami 23 

analizowanymi w „Domu Jakości” a Etapami Design Thinking. W tablicy określono 24 

powiązania w trzystopniowej skali: 25 

 + - niewielki związek, 26 

 ++ - silny związek, 27 

 +++ - bardzo silny związek. 28 
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Tablica prezentuje zestawienie, na jakich etapach Desigh Thinking należy wypełniać 1 

poszczególne pola macierzy QFD i wykorzystywać zgromadzone w niej dane. Na etapie 2 

empatyzacji i definiowania problemu należy skoncentrować się głównie na określeniu 3 

wymagań klienta i ich zwymiarowaniu. W etapie generowania pomysłów i budowania 4 

prototypu dokonuje się analizy zależności wymagań klienta od wymagań technicznych, określa 5 

zależności pomiędzy wymaganiami technicznymi oraz ich docelowe wartości. Testowanie 6 

prototypu wymaga w szczególności badań benchmarkingowych, porównujących własny wyrób 7 

z konkurencją zarówno pod względem technicznym jak i parametrów klienta. 8 

Tablica 4.  9 
Powiązania pomiędzy obszarami QFD a etapami Design Thinking 10 

Pola metody QFD Etapy Design Thinking 

Empatyzacja Definiowanie 

problemu 

Generowanie 

pomysłów 

Budowanie 

prototypów 

Testowanie 

Wymagania klientów +++ ++    

Ważność wymagań 

klientów 
++ +++    

Parametry 

techniczne wyrobu 
  +++ ++ + 

Zależności wymagań 

klienta i parametrów 

technicznych 

 + +++ +++ + 

Docelowe wartości 

parametrów 

technicznych 

+ + +++ +++ ++ 

Zależności pomiędzy 

parametrami 

technicznymi 

 + ++ +++ ++ 

Porównanie 

własnego wyrobu  

z konkurencją 

(parametry klienta) 

 +++ + ++ +++ 

Ważność 

parametrów 

technicznych 

 + ++ +++ ++ 

Porównanie 

własnego wyrobu  

z konkurencją 

(parametry 

techniczne) 

  + ++ +++ 

Źródło: opracowanie własne. 11 

5. Podsumowanie 12 

Zaprezentowane w publikacji rozważania pozwoliły na pokazanie szerokiego zakresu 13 

możliwości zastosowania metody QFD w przypadku realizacji koncepcji Design Thinking.  14 

W przypadku większości klasycznych etapów Desigh Thinking można zastosować metody 15 

QFD, przy czym szczególne znaczenie ma ona na 3 ostatnich etapach: generowania pomysłów, 16 
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budowania prototypów i testowania. Wykorzystanie metody QFD w przypadku Desigh 1 

Thinking może poprawić jakość generowanych rozwiązań i przyczynić się do kreowania 2 

lepszych produktów. 3 
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