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Błądzić jest 
rzeczą ludzką. 
Czyli o błędach 
poznawczych i ich wpływie 
na design.

Drodzy czytelnicy,
Serdecznie Was witam w trzecim numerze Product Design Maga-
zine, tym razem całkowicie poświęconym UX Culture. Wybraliśmy 
ten temat, nie bez kozery, sądzimy bowiem, zawsze warto wiedzieć 
gdzie się znajduje nasza organizacja i dokąd może zmierzać. Aby 
tego dokonać należy najpierw zidentyfikować aktualny poziom im-
plementacji praktyk user experience w naszej organizacji. Nie warto 
jest tutaj naciągać faktów, gdyż tworzenie nieprawdziwego obrazu 
dzisiejszej sytuacji, negatywnie odbije się na firmie jutro. Polecam 
w tym celu artykuł Kamili Kopiś o intrygującym tytule „UX Cult(ure). 
Witaj w szóstym kręgu mocy!” Organizacja pełna wyznawców UX, 
którzy osiągnęli najwyższy stopień wtajemniczenia.

Pomyśleliśmy, iż wzbogacimy nasze treści o wywiad z kimś wy-
jątkowym, z kimś znanym ze swojej empatii i szerokiej wiedzy UX. 
Mowa o Jaime Levy autorce jednaj z najpopularniejszych książek: 
„Strategia UX”. Wywiad pod tytułem „UX Culture  — jako jeden 
z najistotniejszych czynników pomyślnej strategii User Experien-
ce”, przeprowadzony przez Annę Kowalik, znajdziecie Państwo na 
stronie 106.

Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu! Rozpoczęliśmy 
współpracę z Tomaszem Żmudą, który to specjalnie dla PDM, 
nagrał podcast. Jego streszczenie oraz odnośnik zamieściliśmy 
na 128 stronie. Temat równie inspirujący jak powyżej wspomniane: 
„Z pomocą „sztucznej inteligencji”. Segmentacja i personalizacja 
procesów w produkcie cyfrowym jako podstawa do efektywnego 
wdrożenia Machine Learning.

Oczywiście to tylko część tego co mamy Państwu do zaoferowa-
nia w tym numerze. Wystarczy, że wspomnę „50 twarzy Designu! 
Czyli o tym jak Lean Culture może pomóc zarządzać firmą w du-
chu UX” autorstwa Joanny Ostafin lub choćby Maćka Rabieja, 
który w specyficzny dla siebie sposób rozpoczyna artykuł poświę-
cony nauce na błędach: „Błądzić jest rzeczą ludzką. Czyli o błędach 
poznawczych i ich wpływie na design”. A jeślibyście Państwo 
rozważali edukację UX, warto zerknąć na stronę 144, gdzie Dag-
mara Olszewska w zgrabnym artykule: „Czas decyzji! Przez całe 
nasze życie podejmujemy jakieś decyzje. Wybór zawodu to jedna 
z tych ważniejszych, zatem UX, UI, czy UXUI?”, podpowie od czego 
zacząć.

Oczywiście nie sposób wymienić tutaj wszyskich autorów, zagwa-
rantować mogę, iż warto czytać od deski do deski. Wraz z całą 
naszą rosnącą redakcją, serdecznie zapraszam do lektury.

Chris Badura
CEO, Redaktor Naczelny
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Fresh Flash
BREAKING NEWS WALL
Fascynujące, czasem nawet i szokujące, informacje wprost 
ze świata odkryć i nowych technologii. W tym dziale znajdują 
się same smaczki, które z pewnością niejedną osobę 
wprowadzą w zdumienie.

BOOK ON TIME
Przegląd branżowej literatury zawsze pomaga w podjęciu decyzji 
po którą pozycję sięgnąć. Nie opiniujemy książek, przedstawiamy 
jedynie zagadnienia jakie poruszają dzięki czemu, łatwiej jest 
dokonać wyboru źródła zgłębiania wiedzy.

TOOLS ON THE TABLE
To dział poświęcony narzędziom. Zarówno tym cyfrowym, 
jak i badawczym z obszaru research i psychologii. Prezentując 
ich przeznaczenie i wartości, ułatwiamy drogę do wyboru 
najlepszego, spełniającego aktualne potrzeby produktu.
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User 
Experience
Ten dział poświęcony jest szeroko pojętym interakcjom człowieka 
na styku z produktem. Zajmujemy się tutaj badaniami, reakcjami 
i analizą zachowań ludzi, to swoiste laboratorium.

22    UXowe to be or not to be? 
Czy projektanci UX są zarówno myślicielami, 
jak i twórcami? Mindfulness i Design Thinking 
w projektowaniu.

28  UX Cult(ure). Witaj w szóstym kręgu mocy! 
Organizacja pełna wyznawców UX, którzy osiągnęli 
najwyższy stopień wtajemniczenia. 

34   Future thinking. 
Analiza trendów i część strategii UX odpowiadającej 
na potrzeby klientów w organizacji
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UXowe to be 
or not to be?
Czy projektanci UX są zarówno 
myślicielami, jak i twórcami? 
Mindfulness i Design Thinking 
w projektowaniu.

Dzisiaj przeprowadzę cię przez mindfulness (uważność) i jej 
zastosowanie w design thinking. Opracuję trzy kluczowe ob-
szary, w których mindfulness może wzmocnić twoją zdolność 

myślenia. Wiem, powstaje wiele stereotypów i osądów na ten temat, 
jednak proszę cię o otwarte myślenie i zapraszam do dalszej lektury. 
 
Moim zdaniem wszystko zaczyna się od mindfulness, czyli procesu 
życia, przeżywania i bycia w chwili obecnej, który można rozwijać 
poprzez praktyki i szkolenia, np. medytację. Poprzez mindfulness od-
krywamy siebie, swoje myśli i emocje. Stajemy się bardziej świadomi 
swojego myślenia, koncentracji, osądów, uwarunkowań, reakcji, swo-
jego środowiska i tego, jak budować z nim lepsze relacje. Mindfulness 
ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju osobistego i zawodowego, 
dla rozwijania inteligencji emocjonalnej i odporności. 
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UX Cult(ure). 
Witaj w szóstym 
kręgu mocy!
Organizacja pełna wyznawców UX, 
którzy osiągnęli najwyższy stopień 
wtajemniczenia. 

Czy każda firma posiada zespół UX-owy lub 
ma wdrożoną kulturę UX? Czy każde przed-
siębiorstwo zna znaczenie user experience? 

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że nie! Nadzieją 
napawa fakt wzrostu świadomości przedsiębiorstw, 
że projektowanie zorientowane na użytkownika to 
kluczowy czynnik prowadzenia biznesu. 

Świat zmienia się na naszych oczach, UX to już nie 
tylko kwestia biznesowa, ale warunek istnienia. 
Obserwujemy kluczowe zmiany zachodzące w na-
szym życiu prywatnym i zawodowym, dostrzega-
my technologiczny postęp, odczuwamy, jak nauka, 
technika, a także świadomość ewoluują. W cza-
sach niezwykle intensywnych metamorfoz łatwo 
się zgubić. Punktem zwrotnym jest transformacja 
świadomości w czasach postępującego rozwoju 
przez budowanie kultury w firmie, a UX powinien 
być częścią jej długoterminowej strategii
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User Interface
W tym dziale prezentujemy technikalia i trendy, nowości, a także 
najistotniejsze obszary projektowania i budowy interfejsów. 
Dynamika rozwoju technologii wymusza ciągłe poszukiwanie 
lepszych rozwiązań.

42  Liczy się każde wrażenie!  
Jak projektować produkty wywołujące 
niezapomniane wrażenia?

48  Szeroko dostępna kultura UX. 
Rozwijać empatię, nowa wartość acessabillity. 
Dostępność w kulturze UX.
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Zachowaj 
dystans!
Jak efektywnie badać 
potrzeby i testować 
w czasach izolacji?

Badania z użytkownikami stanowią nie-
odłączną część optymalnego procesu 
projektowania produktów cyfrowych. 

W obecnej sytuacji, spowodowanej wybu-
chem pandemii Covid-19, przeprowadza-
nie badań w tradycyjny sposób może być 
utrudnione. Dostępna technologia, odrobina 
elastyczności i pamiętanie o kilku zasadach 
pozwalają jednak osiągać zamierzone cele 
badawcze niezależnie od panujących warun-
ków.
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UX Culture  —
jako jeden z najistotniejszych 
czynników pomyślnej strategii 
User Experience.

Czym jest kultura UX? Dla nas to świadomość 
tego, jak ogromną wartość niesie ze sobą user 
experience, to poziom dojrzałości organizacji, 

która zdaje sobie sprawę z doświadczeń użytkowni-
ka i ich roli w tworzeniu udanego produktu lub usługi. 
O zdanie na ten temat zapytaliśmy również ekspertkę 
Jaime Levy, autorkę bestsellera „Strategia UX. Jak 
tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spo-
tkają się z uznaniem rynku”, profesorkę uniwersytec-
ką i stratega doświadczeń użytkowników, pionierkę 
w dziedzinie innowacyjnych cyfrowych produktów 
i usług. Rozmawiałyśmy o znaczeniu wrażeń użytkow-
nika i implementacji kultury UX w firmie.

Wywiad z Jaime Levy
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