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   ...jeszcze jestem w biurze. To był pracowity, ale  
satysfakcjonujący dzień. Nagle rozbrzmiewa telefon. 
Dzwoni potencjalny klient. Niczym wybudzony z kosz-
marnego snu, opowiada historię swojej współpracy  
z inną firmą. Jest przerażony, bo stracił czas i pie-
niądze na aplikację, której do tej pory nie udało się  
ukończyć. Firma obiecywała dużo, a wyszło... jak zwy-
kle. 

Statystycznie co piąty telefon brzmi podobnie, więc 
dla mnie nie była to nowość. Dla klienta jednak tak.

Rynek aplikacji mobilnych wciąż rośnie szybko. Prze-
ważają klienci, którzy tworzą aplikacje po raz pierwszy. 
Często mają wizję, pomysł, na który czekali całe życie, 
i budżet, zbierany kosztem wielu wyrzeczeń. Czy mogą 
pozwolić sobie na błąd? Co, jeśli będzie to o ten jeden 
błąd za dużo?

Tworzenie aplikacji jest jak budowanie domu. Najczę-
ściej robimy to raz w życiu, ale jak już nam wyjdzie, od-
czuwamy korzyści na lata. Nie jest to proste zadanie. 

Dokoła niepewni fachowcy, a kogoś do budowy mu-
simy wybrać. Różnica między aplikacją a domem jest 
taka, że domy prędzej czy później powstają, a niektóre 
aplikacje nigdy nie ujrzą światła dziennego.

Z badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Standish 
Group dotyczących 50 tys. projektów software’owych 
wynika, że tylko 29% z nich było ukończonych po-
prawnie, to znaczy w ramach budżetu, ram czasowych 
oraz zakresu. Pozostałe miały znaczące odchylenia  
w obszarze tych trzech zmiennych, a 19% projektów 
nigdy nie zostało ukończonych.

Lepiej nie uczyć się na własnych błędach. Dlatego od-
dajemy w Twoje ręce poradnik napisany na podsta-
wie 6 lat naszych doświadczeń. Dowiesz się z niego, 
jak uniknąć najczęstszych błędów podczas tworzenia 
aplikacji mobilnych.

To, czego potrzebujesz to właściwy „kierownik bu-
dowy”, który da Ci bezpieczeństwo i spokój podczas 
stawiania fundamentów Twojej pierwszej aplikacji  
mobilnej.

Późnym wtorkowym
popołudniem...
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Z ebooka 
dowiesz się:Spis treści:

Jakie są najczęstsze błędy podczas 
tworzenia aplikacji mobilnej

Jak przygotować się do tworzenia aplikacji  
i na co zwrócić uwagę podczas etapu  
planowania

Jak wybrać rzetelną firmę 
tworzącą rozwiązania mobilne

Dlaczego błędy wykryte we wcześniejszych  
etapach są wielokrotnie tańsze niż podczas  
jej kodowania

Jak uniknąć błędów (dzięki licznym  
wskazówkom od specjalistów)

Co zrobić, żeby Twoja aplikacja dobrze się  
rozwijała i dlaczego etap utrzymania jest  
nie mniej ważny niż jej kodowanie

Planowanie

Wybór podwykonawców

Projektowanie aplikacji

Kodowanie i testowanie

Wdrożenie i utrzymanie
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PLANOWANIE    WYBÓR PODWYKONAWCÓW    PROJEKTOWANIE APLIKACJI    KODOWANIE I TESTOWANIE    WDROŻENIE I UTRZYMANIE

Nierealistyczne cele często są przyczyną niepowodzeń. Pośpiech 
nie służy biznesowi. Podobnie jest z tworzeniem aplikacji. Należy pa-
miętać, że budżet także powinien być elastyczny. Szczególnie jeżeli 
chcemy nie tylko tworzyć, ale i rozwijać swoją aplikację. 

Najtrudniej klientom zrozumieć elastyczność zakresu projektu. Każ-
dy chciałby znać z góry określoną cenę. Pomóc w tym może wiedza, 
że ostatecznym twórcą dobrze zaprojektowanej aplikacji jest użyt-
kownik, który dając opinie, wpływa na jej finalny kształt.

Podczas planowania częstym problemem jest równoczesny nacisk 
na trzy zmienne: chęć stworzenia rozbudowanej aplikacji, w szybkim 
czasie, przy niskiej cenie. Takie podejście zbliża projekt do porażki, 
ponieważ nie pozostawia miejsca na kreatywność zespołu projek-
towego oraz zbieranie opinii od użytkowników. Wystarczy, że choćby 
jedna z tych zmiennych będzie mniej sztywna, a zwiększy to prawdo-
podobieństwo powodzenia całego projektu.

Można kupić tani samochód i przemieszczać się nim z punktu A do 

Nierealne cele: budżet, czas i zakres

Nadszedł dzień, kiedy chcesz rozpocząć pracę nad aplikacją mobilną. W głowie widzisz, jak będzie działać  
 i wyglądać. Możliwe, że nawet masz jej najważniejsze funkcjonalności i przygotowałeś szkice ekranów.  
Jest dobry pomysł, to jest pewne. Tylko od czego zacząć?

Niezależnie od tego, czy jesteś odpowiednio przygotowany do rozmowy z software housem, czy nie - spokojnie. 
Dobra firma programistyczna pomoże Ci na każdym etapie tworzenia aplikacji. Nawet tym najbardziej począt-
kowym. 

Najważniejsze to odpowiednie przedstawienie swoich potrzeb oraz problemu, jaki chcesz rozwiązać za pomocą 
swojej aplikacji. Firma, z którą konsultujesz pomysł, powinna za pomocą właściwych pytań określić, jaki rodzaj 
wsparcia i prowadzenia projektu będzie dla Ciebie najlepszy.
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punktu B lub taki, który będzie nie tylko atrakcyjny wizualne, ale pod 
swoją maską skrywać będzie zaawansowane systemy i doprecyzo-
wany silnik. Podobnie jest z tworzeniem aplikacji. Cena wpływa na 
jakość. Jednak samochód to produkt, a tworzenie oprogramowania 
to usługa, która jest często szyta na miarę. W zależności od odpo-

wiednich środków i potrzeb można stworzyć dedykowany projekt 
lub też skorzystać z dostępnych i zarazem tańszych rozwiązań. Od-
powiednie ustalenie potrzeb oraz możliwości rozwoju pozwoli firmie 
tworzącej aplikacje łatwiej Ci doradzić.

Zanim wybierzesz firmę  
tworzącą aplikację, przeznacz 

czas na planowanie.  
Odpowiedz na te pytania:

Jaki jest główny cel aplikacji? Jaki problem  
ma rozwiązać? Jakie główne korzyści wiążą  
się z jej używaniem?

Ile możesz wydać na aplikację i jaki procent  
z tej kwoty chcesz przeznaczyć na jej rozwój?

Na kiedy ma być gotowa i jak bardzo zależy  
Ci na czasie?

1
2

    Wskazówki 

3

Niewłaściwy dobór technologii
„Czy będziecie w stanie przejąć i dokończyć aplikację mobilną  
stworzoną w Xamarinie, której aktualna wersja Android zawiera 80% 
funkcjonalności, iOS 50%, a Windows Phone 40%?” - pyta klient,  
któremu inna firma obiecała, że o wiele szybciej i taniej stworzy  
aplikację od razu na wszystkie systemy operacyjne. Niestety  
ostatecznie nie udało się odtworzyć tych samych funkcjonalności  
i układu ekranu na każdym z nich. Klient nie wiedział, że można  

używać takiej technologii jedynie do małych projektów, które nie 
będą dalej rozwijane. Niestety, nikt mu tego nie wyjaśnił, a cena była 
taka korzystna... 

Nie jest łatwo przejąć taki projekt innej firmie. W większości  
przypadków trzeba go stworzyć od początku, już nie hybrydowo, ale 
natywnie. 
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Tylko aplikacje mobilne tworzone w języku natywnym, czyli  
dedykowanym na dany system operacyjny, są w stanie zapewnić  
pełen zakres funkcjonalności i najwięcej możliwości rozwoju.  
Dwa systemy, które zdominowały rynek to Android oraz iOS.  
Decydując się na stworzenie aplikacji na oba systemy jednocze-
śnie, zatrudniamy programistów odpowiedzialnych za Androida  
i programistów  od iOS. Jeśli w zakres projektu wchodzi również  

panel administracyjny lub integracje z innymi systemami, potrzebny 
będzie programista webowy.

Na technologiach nie musisz się znać. To zadanie programistów.  
Warto jednak dowiedzieć się, z jakich zasobów korzysta dana firma  
i zobaczyć kilka przykładów realizacji. Doświadczony zespół będzie 
w stanie doradzić najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Błędy podczas wypełniania briefu
Kto nie usłyszał kiedyś: “myślałem, że będzie to działać inaczej” lub 
“zapomniałem powiedzieć o jednej funkcjonalności… ”? Te pytania 
pojawią się, jeśli dobrze nie określisz, czego potrzebujesz. Jak ich 
uniknąć? Najważniejsze to przekazać jak najwięcej informacji o swo-
im projekcie. Czasem mała zmiana może mieć duży wpływ na rozwój 
oprogramowania, a to, co wydaje się mało istotne — jak inna wersja 
przedstawiania danych czy rozwinięcie podstawowej funkcjonalno-

ści — sprawi, że trzeba będzie przebudować całość. Co za tym idzie? 
Strata czasu i pieniędzy.

Najlepiej jest znaleźć firmę, która ma przygotowany do wypełnie-
nia brief. To bardzo ułatwia komunikację. Jeśli nie jest on dostępny 
bezpośrednio na stronie, zapytaj przez formularz czy możesz taki 
otrzymać. Powinny się w nim znaleźć kluczowe pytania potrzebne 

Skonsultuj pomysł użycia danej technologii z zespołem 
programistów i bądź otwarty na rekomendacje.

Jeżeli przewidujesz, że Twoja aplikacja długo się nie 
zmieni, nie będzie rozbudowywana w najbliższych 
latach i nie będziesz publikować do niej aktualizacji, to 
technologia hybrydowa na urządzenia z Androidem i iOS 

może okazać się dobrym pomysłem. 

Zależy Ci na świetnej jakości, prędkości działania oraz 
niezawodności? Przewidujesz, że Twój projekt będzie 
cały czas rozwijany? Technologia natywna prawdopo-
dobnie jest odpowiednim wyborem, mimo początkowo 
wyższych kosztów.

1
2 3

    Wskazówki 



do stworzenia wstępnej wyceny czasu i kosztów projektu.

Dobry brief zawiera pytania dotyczące celu aplikacji, funkcjonal-
ności, a także grupy docelowej. Powinny w nim również pojawić się 
pytania o system operacyjny (Android lub iOS), rodzaj urządzenia, 
(smartfon czy tablet), panel administracyjny i zakres jego działania, 
czy integracje z zewnętrznymi systemami (strony internetowe, bazy 
danych, wewnętrzną księgowość). Kolejnym ważnym punktem jest 
określenie projektu graficznego i poziomu jego zaawansowania.

W briefie warto też uwzględnić informację o wymaganym czasie re-
alizacji lub dacie planowanego startu. Jeśli projekt ma być gotowy za 
miesiąc, trzeba zacząć działać praktycznie od razu i pomyśleć nad 
rozwiązaniami, które przyspieszą proces programowania oraz przy-
gotowanie wszystkich materiałów. Często dzieje się tak, że firma 
programistyczna powie: „Tak, bierzemy projekt! Będzie gotowy tak, 

jak ustaliliśmy”. W praktyce musi dokończyć inne i nie ma czasu ani 
sił przerobowych, żeby zająć się nowym zleceniem.

Spisz wszystkie pomysły i funkcjonalności swojej 
aplikacji. Wybierz te, które Twoim zdaniem są  
najważniejsze dla użytkownika.

Zapytaj jedną z firm tworzących aplikacje, 
którą bierzesz pod uwagę jako podwykonawcę,  
o pytania, na które musisz znać odpowiedzi, 
żeby przystąpić do projektu.

1

2

Planowanie to pierwszy i prawdopodobnie najważniejszy etap tworzenia aplikacji. Zawsze warto poświęcić  
więcej czasu odpowiedniemu przedstawieniu swojej wizji i poznaniu procesu tworzenia projektu. Najważniej-
sze to dać sobie pomóc i uważnie słuchać istotnych podpowiedzi ze strony specjalistów. W rezultacie łatwiej  
będzie znaleźć do współpracy aplikacji odpowiedni zespół, uniknąć problemów podczas programowania, a na  
koniec móc cieszyć się aplikacją, która realizuje Twoje cele i jej użytkowników. Pamiętaj, że błędy wykryte podczas  
planowania są kilka razy tańsze, niż te podczas etapu kodowania.

    Wskazówki 
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Wybór podwykonawcówWYBÓR 
PODWYKONAWCÓW



Jeżeli podczas zbierania ofert jedna z wycen jest znacznie niższa od 
pozostałych, to w pierwszej kolejności odpowiedz sobie na pytanie czy 
chcesz kupić produkt dobry, czy tani? Aplikacji nie kupujesz co tydzień, 

PLANOWANIE    WYBÓR PODWYKONAWCÓW    PROJEKTOWANIE APLIKACJI    KODOWANIE I TESTOWANIE    WDROŻENIE I UTRZYMANIE
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Nie bez przyczyny koszty stworzenia aplikacji mobilnej porównuje 
się do kosztów produkcji samochodu. Im niższe tym produkt bardziej 
wadliwy, a dla użytkownika gorsze doświadczenia z użytkowania. Za 
gotową do użytku aplikacją stoi zespół kreatywnych ludzi, zaawan-
sowane technologie i praca — nie tylko w postaci napisanego kodu. 
Dobry produkt odpowiada potrzebom użytkownika. Poparte jest to 

badaniami rynku, grupy docelowej, testami użyteczności oraz zrozu-
mieniem oczekiwań biznesu. Często słyszymy od klientów, że dostali 
niskie wyceny, po czym po pół roku wracają i przyznają, że nie dość, 
że stracili pieniądze — bo muszą zbudować aplikację od nowa — to 
przede wszystkim stracili czas!

Zapłać mało, płać podwójnie

Od czego w głównej mierze zależy powodzenie pierwszego projektu tworzenia aplikacji mobilnej?  
Od Ciebie! A szczególnie od trafności decyzji, jakie będziesz podejmował. Najważniejszym pytaniem,  
na które musisz sobie odpowiedzieć, będzie kogo zaprosisz do realizacji projektu?

Poniżej kilka błędów i wskazówek jak nie dać się nabrać firmom programującym aplikacje.

    Wskazówki 
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więc zastanów się nad jakością, którą chcesz otrzymać. Nie odrzucaj 
też automatycznie najniższej oferty. Lepiej zacznij zadawać trafne  
pytania, np.:

Ile osób będzie brało udział w projekcie i jakie to osoby 
(projekty prowadzone w ograniczonym składzie nie są 
zazwyczaj zakończone)?

Ile przewidziano godzin na realizację projektu i jak ta 
liczba różni się od pozostałych ofert? Często pomijane 
są ważne etapy ( jak projektowanie czy testowanie  
aplikacji), które ostatecznie mają olbrzymi wpływ na 

jakość projektu.

Ile kosztuje roboczogodzina programisty i jak bardzo 
różni się od stawki w fazie utrzymania aplikacji?  
Często deweloperzy obniżają kwotę roboczogodziny  
w ofercie, tylko po to, żeby zdobyć klienta, zwiększając 
tym samym koszty utrzymania i rozwoju aplikacji  
w przyszłości.

1

2
3

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na wybór podwy-
konawców w projekcie software’owym, są wcześniejsze realizacje. 
Wiedzą to firmy oferujące aplikacje mobilne i często uciekają się do 
tworzenia cieszących oko grafik. Jednak rzeczywistość nie jest tak 
kolorowa, jak na zdjęciach. Zdarza się, że firmy chwalą się projekta-
mi, które nie weszły w życie lub zajmowały się jego realizacją tylko 

częściowo, np. pisząc kod programistyczny lub robiąc tylko projekt 
graficzny. Kwestia tworzenia marki, grafiki i treści nie zawsze znajdu-
je się w zakresie prac firm software’owych. Do tego dochodzą ani-
macje, za które często musimy dopłacić. Problem pojawia się wtedy, 
gdy sprzedawca nie określi dokładnie w ofercie tego, co dokładnie 
sprzedaje.

Nie wszystko złoto, co się świeci?



Pozostań uważny i zadaj 
parę pytań sprzedawcy,  

które pomogą Ci zrozumieć, 
co jest przedmiotem oferty:

Jakie doświadczenie przy projektach posiada  
firma w danej branży?

Czy firma może udostępnić opinie klientów  
stworzonych przez siebie aplikacji?

Czy istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu  
z jednym z klientów?

Czy mogę otrzymać listę materiałów, które wchodzą  
w skład projektu graficznego mojej aplikacji?

1
2

    Wskazówki 

3
4
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Rynek aplikacji mobilnych rośnie w zatrważającym tempie. Według 
Statista, w 2016 r. zostało na całym świecie ściągniętych ok. 150 mi-
liardów aplikacji. 5 lat później liczba pobranych aplikacji ma sięgnąć 
350 miliardów. Na rynku pojawiają się firmy, które niczym nie przy-
pominają tych, z którymi chciałbyś pracować. Za jakością produktu 
stoją programiści, którzy zamieniają Twoją wizję w kod. Więc jak to 

się dzieje, że klienci kupują aplikacje w firmach, gdzie nie ma pro-
gramistów? Do tego typu sytuacji dochodzi coraz częściej. Dostawcy 
oprogramowania zatrudniają project managerów lub sprzedawców, 
których zadaniem jest pozyskać kontrakt, po czym pracę są zlecane 
na zewnątrz. To jedno z największych zagrożeń dla Ciebie, ponieważ 
Twoja aplikacja może trafić w ręce początkujących, nisko opłacanych 

Sprzedawca jest, ale gdzie są programiści?



Jak tego uniknąć?

    Wskazówki 
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programistów, którzy będą uczyć się kodowania na Twojej aplikacji. 
Co więcej, Twoje poufne dane mogą znaleźć się w rękach przypadko-

wych ludzi zatrudnianych na czas trwania projektu. Często projekty 
zlecane takim firmom trwają w nieskończoność.

Podczas gdy kupowanie lokalnych produktów spożywczych ma sens, 
kierowanie się bliską lokalizacją przy zamawianiu aplikacji sensu ma 

mniej. Dotyczy to również sytuacji, w których obdarzamy zaufaniem 
sprzedawców, ze względu na ich umiejętności handlowe czy częsty 

Lokalna firma = najlepsza firma?

Zadbaj o gwarancję dla swojej aplikacji. Dzięki niej  
zapewnisz sobie usuwanie błędów po publikacji. Przy 
tak szybko zmieniającej się technologii, optymalna  
będzie gwarancja obejmująca okres powyżej pół roku.

Zabezpiecz swój pomysł i podpisz umowę  
o zachowaniu poufności (NDA).

Zapytaj, czy dostaniesz stały zespół programistów  
do projektu? Kto jest jego kierownikiem i czy można  
się z nim skontaktować? Planowany skład zespołu  
powinien znaleźć się w ofercie.

Upewnij się, że w projekcie będzie brać udział więcej 
niż jedna osoba z danej technologii, np. Android lub iOS. 
Zabezpieczy to dokończenie i dalszy rozwój projektu  
w przypadku, gdy jedna z osób odejdzie z zespołu  
w trakcie lub po ukończeniu projektu.

Nie płać z góry za cały projekt, odbieraj kolejne jego 
etapy, płacąc proporcjonalnie do jego realizacji.

Sprawdź, czy firma działa na rynku minimum od 5 lat. 
Dzięki temu będziesz bardziej pewny, że firma nie  
zniknie z rynku w trakcie trwania gwarancji.
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Spróbuj zdobyć szczegółowe informacje,  
jak będzie prowadzony Twój projekt. 
Zadawaj odpowiednie pytania:

    Wskazówki 

Do stworzenia Twojej aplikacji postaraj się wybrać firmę oferującą dobrą jakość za rozsądną cenę. Pamiętaj, że 
kontakt z dostawcą aplikacji nie kończy się z dniem jej publikacji. Zaproś do projektu ekspertów, którzy będą  
w stanie podać Ci pomocną dłoń.
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kontakt. To, co ma znaczenie, to wiedza i doświadczenie w dopro-
wadzeniu Twojego projektu do końca, przy zachowaniu wcześniej 
ustalonych kryteriów. Dzięki dostępności wielu narzędzi do zdalnego 

zarządzania projektem będziesz mógł na bieżąco weryfikować efek-
ty pracy, a to pozwoli zachować spokój co do ostatecznego jego po-
wodzenia.

Czy będę miał dedykowanego project managera lub 
osobę kontaktową do projektu?

Jak odbywa się komunikacja na linii klient - project  
manager, i jakie narzędzia są do niej wykorzystywane?

Jakie testy są ujęte w metodologii projektu? Czy kto-
kolwiek w firmie ma certyfikat ISTQB, który gwarantuje 
odpowiedni poziom jakości aplikacji?

Jak często podczas fazy kodowania będę dostawał  
do wglądu wersję aplikacji, którą będę mógł sobie  
zainstalować na swoim urządzeniu? 

Czy po zakończeniu projektu dostanę kod źródłowy 
aplikacji oraz dokumentację kompilacji i uruchomienia? 
Pamiętaj, jeżeli nie dostaniesz kodu źródłowego,  
będziesz do końca skazany na współpracę z jedną firmą. 
Możesz się wtedy przekonać, że początkowo niski koszt 
przerodzi się w uzależnienie od jednego dostawcy, który 
będzie dyktował ceny za utrzymanie i rozwój. 
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Projektowanie aplikacji
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Mam pomysł na aplikację – jestem w połowie drogi! Wystarczy ją za-
programować i oddać w ręce użytkowników. A co w momencie, gdy 
wybrałeś technologię nieadekwatną do przeznaczenia Twojej aplika-
cji? Zaryzykujesz stratę czasu i pieniędzy, żeby zacząć od nowa? 

Pomiędzy pomysłem a programowaniem są jeszcze co najmniej dwa 
istotne etapy, których nie możesz przeoczyć w swoim harmonogra-
mie i budżecie.

 Pierwszy z nich to faza rozpoznania. Podczas niej są zbierane dane 
rynkowe o użytkownikach i rozwiązaniach, które oferują konkuren-
cyjne firmy. Na tym etapie mają miejsce warsztaty, w których defi-
niowane są wymagania biznesu, potrzeby użytkowników oraz obec-
ne możliwości w postaci technologii. Pominięcie tej fazy tworzenia 
aplikacji to tak jakby producent samochodu nie zapytał wcześniej po 
jakich drogach ma jeździć pojazd. A może zamiast auta, wystarczy 
nam skuter, żeby zrealizować swoje cele? Solidne przeprowadzenie 

Mylenie tworzenia aplikacji z kodowaniem

Na rynku istnieje niezliczona liczba aplikacji, które pojawiły się tylko dlatego, że łatwo było je zakodować. 
Wciąż dominuje przekonanie, że nasz pomysł stanie się drugim Uberem. Bardziej liczymy na łut szczęścia niż  
na wiedzę. Ostatecznie, kreowanie aplikacji to wciąż nauka, a nie sztuka. Dlaczego więc twórcy wciąż nie  
rozumieją, że ich wizja może nie być zbieżna z tym czego potrzebują użytkownicy? 

Niezależnie od tego czy projektujemy aplikację komercyjną czy na wewnętrzny użytek firmy, warto zadać sobie 
pytanie: czy mamy wszystkie umiejętności, żeby wybrać chociażby funkcjonalności tej aplikacji? Jeżeli nie, bo 
tworzymy aplikację po raz pierwszy, oddajmy sprawy w ręce specjalistów. Oni zaczną zadawać odpowiednie 
pytania Tobie i przyszłym użytkownikom aplikacji po to, żeby to, co tworzysz, miało sens.
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fazy planowania pozwoli na uniknięcie wielu kosztownych błędów, 
które mogą pojawić się na etapie programowania.

Kolejnym krokiem, który istotnie wpływa na powodzenie Twojej  
koncepcji, jest właściwy etap projektowania. Wszystkie aplikacje, 
które odniosły sukces, były dobrze zaprojektowane i zakodowane. 

Te, które poniosły porażkę, mogły mieć dobrze napisany kod, ale zde-
cydowanie nie były odpowiednio zaprojektowane. Na dobry projekt 
składają się dwie zmienne: funkcjonalności (User Experience, w skró-
cie UX) oraz grafika (User Interface, w skrócie UI). Przewaga UX nad 
UI polega na tym, że grafikę zawsze można zmienić. Z kolei korekta 
podstawowych funkcji może się wiązać z przebudową całej aplikacji.

To zadziwiające jak często osoby mające pomysł na aplikacje, utoż-
samiają się z grupą docelową jej potencjalnych użytkowników.  
Nawet spore nakłady empatii mogą nie pomóc w odkryciu czego tak 
naprawdę oczekuje użytkownik. Kluczem do sukcesu jest stawianie 
hipotez zamiast tez oraz dostarczenie jak najszybciej produktu lub 

jego prototypu w ręce użytkownika, który może go zaopiniować.

Często, twórcy aplikacji mają inne cele niż użytkownik. Przykładem 
może być kwestia monetyzacji aplikacji komercyjnych, których 
właściciele chętnie pobieraliby opłaty już przy jej pobraniu. Z kolei 

Mylenie kreatorów z użytkownikami

Zadbaj o to, żeby w procesie tworzenia aplikacji były 
dwa niezbędne etapy: rozpoznanie oraz projektowanie.

Spytaj, co będzie wynikiem fazy rozpoznania i jak ten 
wynik może wpłynąć na projektowanie aplikacji?

Dowiedz się ile osób będzie uczestniczyło w fazie roz-
poznania i projektowania aplikacji? Poznaj ich doświad-
czenie.
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użytkownik zazwyczaj jest skłonny zapłacić niewielką kwotę za jej  
korzystanie. I to dopiero jak się z nią zwiąże.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku aplikacji na  
wewnętrzny użytek firmy. Project manager czy szef działu IT, którzy 
często uczestniczą w procesie tworzenia tego typu aplikacji, przy-
pisują sobie zbyt dużą wiedzę na temat tego, jak będą korzystać  
z niej późniejsi użytkownicy. W rezultacie powstaje aplikacja, która 
jest obciążeniem dla pracowników a nie ułatwieniem w ich pracy.

Ty, jako twórca aplikacji, musisz w pierwszej kolejności odpowiedzieć 
na pytanie: „dlaczego użytkownik miałby z niej korzystać?” Odpo-
wiedź powinna być równoznaczna z korzyściami jej posiadania. I to 
właśnie korzyści powinny dawać wytyczne, jakie funkcjonalności po-
winna mieć Twoja aplikacja. Nie odwrotnie. 

Wygrywają proste w użyciu aplikacje, które mają przyjazny wygląd 
i realizują konkretne potrzeby użytkowników. Jednakże ich twórcy 
wciąż starają się pozornie wzbogacić aplikacje o mało przydatne 
funkcje. Poniżej następstwa jednego z najczęstszych błędów pod-

czas projektowania aplikacji:

• Użytkownik usuwa aplikacje, będąc przytłoczonym  
   nadmiarem funkcji.

• Korzystający z aplikacji nie realizuje głównego jej celu, bo nie wie,  
   który cel jest nadrzędny (lub dotarcie do niego zajmuje zbyt  
   wiele kroków).

• Są funkcje, które rozpraszają uwagę użytkownika i nie realizują 
   konkretnej potrzeb. Przez to szuka on innego, prostszego  
   rozwiązania.

Mylenie funkcji  
z korzyściami dla użytkowników

Zacznij od zbierania opinii potencjalnych użytkow-
ników już na etapie koncepcji

Rozpoznaj ile i jakie testy będą przeprowadzane 
podczas projektu? Ile z nich odbędzie się z udzia-
łem grupy docelowej?

1
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Faza projektowania aplikacji mobilnej może okazać się kluczowym etapem w procesie jej tworzenia. To od Ciebie 
zależy jak ją wykorzystasz. Możesz całkowicie zanurzyć się w empatycznej podróży przez umysły użytkowników, 
odkrywając ich ukryte pragnienia i potrzeby. Powodzenie w dużej mierze zależy czy uda Ci się w towarzystwie 
projektantów aplikacji otworzyć na nowe sposoby osiągania swoich celów. Dobrze przepracowana faza projek-
towana może okazać się również użyteczna dla deweloperów, którzy otrzymają jasne wymagania co do opro-
gramowania, które mają stworzyć. Prawdziwe pozostają słowa, że “projektowanie jest sposobem na uczynienie 
technologii użyteczną.”
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Postaraj się opisać w 5 krokach realizację głównego 
celu przez użytkownika.

Nie zapomnij o funkcjach zwiększających częstość ko-
rzystania jak powiadomienia Push.

Pamiętaj, że często Twoi użytkownicy kierują się  
emocjami, dlatego miej na uwadze ten aspekt  
projektowania aplikacji np. zapraszanie znajomych  
z Social Media i dzielenie się z nimi poszczególnymi 
funkcjami.

1
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Kodowanie i testowanie
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Komunikacja jest bardzo ważna nie tylko podczas planowania  
aplikacji, ale również w trakcie jej tworzenia. Dobry projekt aplikacji  
z pewnością pomoże programistom w sprawnej implementacji. 
Jednak żaden plan nie może przewidzieć wszystkiego. Gdy produkt  
zacznie nabierać kształtu, niewątpliwie pojawią się pytania wyma-
gające wyjaśnienia, dyskusji czy podjęcia decyzji.

Wróćmy do analogii budowy domu. Nie spodziewasz się, że Twoje 
zaangażowanie skończy się, kiedy dostaniesz projekt od architek-
ta, prawda? Wciąż pozostaje wiele pytań, o których we wczesnych 
fazach mogłeś nawet nie pomyśleć. Jak będzie wykończony dom? 
Jakie powinien mieć drzwi? Jakie klamki? Na jaki kolor pomalować 
salon?

Twoja rola nie kończy się w momencie podpisania umowy. Zaan-
gażowanie jest potrzebne podczas  trwania projektu, a im lepsza  
komunikacja, tym szybciej i płynniej nasz projekt będzie posuwał 
się naprzód. Z kolei brak komunikacji może prowadzić do opóźnień 

oraz niepewności czy wręcz konieczności nanoszenia poprawek, gdy  
programiści błędnie odgadną Twoje intencje.

Komunikacja jest istotna

Myślisz, że planowanie to koniec   zaangażowania i pozostaje tylko czekać, aż programiści  
dostarczą gotowy projekt? Niestety to nie koniec wyzwań, a ich początek. Nawet dobrze zaplanowany  
projekt może upaść, jeśli pozostawimy go samemu sobie. Na co należy zwracać uwagę podczas tworzenia 
oprogramowania? Dowiesz się poniżej.

Przygotuj się na to, że nie tylko planowanie,  
ale i tworzenie projektu będzie wymagało 
 poświęcenia części Twojego czasu.

Wspólnie z firmą tworzącą aplikacje zaplanuj 
dobre sposoby komunikacji.

Dobrym pomysłem jest ustalenie stałego  
terminu spotkań.
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Jednym z najczęstszych problemów podczas powstawania oprogra-
mowania są zmieniające się wymagania w trakcie realizacji projektu. 
Wraz z postępem prac i opracowaniem prototypów, możesz zauwa-
żyć problemy, których nie widziałeś wcześniej. To czas na korektę. 
Czasem pojawią się nowe okoliczności w środowisku zewnętrznym 
i mogą one wymagać zmiany pierwotnego problemu biznesowego 
oraz innych rozwiązań niż zakładano.

Na zmiany trzeba być przygotowanym. Przed wybraniem firmy  
zapytaj, jak zamierzają sobie radzić w takiej sytuacji? Czy każda 
zmiana będzie wymagała dodatkowej opłaty? Być może niektórzy  

oferują bardziej elastyczne podejście? Wybierz opcję, która  
najbardziej pasuje do Twojego projektu. 

Pamiętaj, żądając zmiany, trzeba liczyć się z wydłużeniem czasu 
trwania projektu. Stworzenie nowego rozwiązania to dodatkowa 
praca. Dlatego bądź uważny, jeśli termin ma krytyczne znaczenie.  
Żądanie zbyt wielu rzeczy naraz może sprawić, że deweloperzy zaczną 
sięgać po prowizoryczne rozwiązania. Z początku może to zadzia-
łać, jednak istnieje skończona ilość “prowizorki” nim wszystko legnie  
w gruzach. Po czasie może okazać się, że aplikacja nie działa dobrze, 
a rozwijanie projektu zajmuje więcej niż powinno.

Wygląd to nie wszystko. Nawet piękna aplikacja nie przyciągnie użyt-
kowników, jeśli nie będzie działać poprawnie. Dlatego testowanie 
jest bardzo istotne i warto się za nie zabrać jak najwcześniej. Im prę-
dzej błędy zostaną wychwycone, tym łatwiejsza i szybsza będzie ich 

naprawa. Z kolei usterki wykryte późno (lub wcale) mogą znacząco 
zwiększyć koszty oraz czas tworzenia projektu.

Przeznacz czas na testowanie. Częstym błędem jest jego skrócenie  

Zmiany w projekcie

Testowanie kodu

Ustal z góry, jak zamierzacie reagować  
na zmiany?

Uważaj! Zbyt wiele zmian naraz może wydłużyć czas 
lub zaszkodzić procesowi tworzenia oprogramowania.1 2

    Wskazówki 



Pamiętaj — faza planowania projektu to nie koniec Twojej przygody. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz za-
wsze być czujny. Zadbaj o dobrą komunikację, upewnij się, że wybrany przez Ciebie software house jest w stanie  
w satysfakcjonujący sposób reagować na zmiany. Kontroluj jakość aplikacji podczas procesu jej tworzenia.
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z powodu goniących terminów. Upewnij się, że między zakończeniem 
tworzenia projektu a jego wdrożeniem jest okres na sprawdzenie  
poprawności działania systemu. Pierwsze wrażenie jest najważniej-
sze, a niedopracowana, pełna błędów aplikacja może zniechęcić 
użytkowników.

Dowiedz się, jak i kiedy wybrana przez Ciebie firma zamierza spraw-
dzać tworzoną aplikację. Najlepiej testy przeprowadzić podczas  
całego procesu powstawania oprogramowania. Upewnij się, że so-
ftware house, z którego usług zamierzasz skorzystać, ma profe-
sjonalnego testera. Brak dedykowanej osoby do przeprowadzania  
testów może być oznaką słabej jakości oferowanych usług.

Dobrym pomysłem może być podzielenie tworzenia oprogramo-
wania na etapy. Dzięki temu, po każdej fazie, będziesz mógł spraw-
dzić działanie aplikacji. Unikniesz sytuacji, kiedy zbliża się termin  

zakończenia, a projekt nie został w ogóle zrobiony lub nie działa.

Upewnij się, że wybrana  
firma ma testera.

Staraj się okresowo sprawdzać postępy prac.  
Jeśli kontrahent nie jest w stanie wywiązać się  
ze swoich obowiązków, może lepiej go zmienić, 
póki straty są mniejsze.

1
2

    Wskazówki 



Wdrożenie i utrzymanie
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Wygodnie jest tworzyć w oderwaniu od odbiorców i krytyki.  
Wybranie takiej postawy często prowadzi donikąd. Bez czujnego 
wsłuchiwania się w opinie i obserwowania zachowań użytkowników, 
nie mamy szans na rozwój.

Dowodem na to są historie wielu znanych firm:

Pinterest — zaczynał jako Tote, aplikacja iOS do robienia zaku-
pów u wybranych dostawców. Tote po kilku miesiącach okazała 

się totalną klapą. Użytkownicy nie byli wtedy przyzwyczajeni do  
wykorzystywania aplikacji mobilnych do zakupów. Na szczęście 
na tym się nie skończyło. Dzięki analizie zachowań użytkowników 
udało się zauważyć pewną zależność — spora grupa użytkowników  
kolekcjonowała oraz przesyłała między sobą zdjęcia produktów.

Na początku zespół projektowy nie przypuszczał, że użytkownicy 
będą zainteresowani tym obszarem aplikacji. Niedługo po tym zde-
cydowali się na wprowadzenie strategii, która była odpowiedzią na 

Brak elastyczności  
oraz ignorowanie feedbacku

Oddanie pierwszej wersji aplikacji w ręce użytkownika to nie koniec procesu tworzenia aplikacji mobilnej,  
a co za tym idzie i możliwych do popełnienia błędów. Jedną z największych pułapek, w którą wpadają twórcy 
oprogramowania, jest nieprzywiązywanie większej uwagi do fazy jego utrzymania. Często wtedy brakuje już 
budżetu na rozwój aplikacji oraz sprawdzenie, jak użytkownik z niej korzysta.

Wczesne wykrycie potencjalnych problemów pomoże nam obrać właściwy kurs rozwoju, by w efekcie  
podejmować dobre decyzje, tak aby samo utrzymanie oraz naprawy nie pochłaniały czasu przeznaczonego  
na rozwój nowych funkcjonalności.



Z pomocą przychodzi tutaj MVP — Minimum Viable Product, czyli bazowa wersja  
aplikacji. Zasada jest prosta — skoro mamy udowodnić, że nasz produkt ma prawo bytu 
na rynku, musimy przeprowadzić eksperyment. Skupiamy się na podstawowych funk-
cjonalnościach, które są esencją naszego pomysłu. Musimy dostarczyć MVP, żeby jak 
najszybciej zebrać informacje od pierwszych użytkowników. Tylko w ten sposób może-
my sprawdzić, czy nasze założenia okazały się prawidłowe. MVP można sprawdzić pod 
różnymi markami dostosowanymi do różnych profili odbiorców. Możemy dopasowywać 
produkt pod konkretny profil odbiorców (wiek, płeć czy zainteresowania), koncentrując 
się na ich opiniach i na tym, czego oczekują od aplikacji.

    Wskazówki 
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te zachowania. Rezultatem jest znany wszystkim serwis społeczno-
ściowy, który pozwala na kolekcjonowanie zdjęć i materiałów video.

Twitter — znany na początku pod nazwą Odeo, był platformą z pod-
castami. Jednak kiedy Apple udostępniło iTunes Podcast, startup nie 
miał szans w walce z gigantem technologicznym. Na szczęście pra-
cownicy dostali szansę na eksperymentowanie z innymi pomysła-
mi. Jednym z nich był Twitter. Pomimo początkowego sceptycyzmu  
inwestorów, ten poboczny projekt stał się asem w rękawie Odeo.

Kluczem do sukcesu w tym przypadku była otwartość na nowe  
pomysły i pogodzenie się z tym, że początkowe założenia nie miały 
sensu w obliczu gwałtownych zmian na rynku. 

Podobne historie spotkały takie firmy jak YouTube, Groupon, PayPal 
oraz Flickr. Wszystkie z nich odeszły od pierwszej wersji produktu. 
Wszystkie były otwarte na zmiany i ostatecznie osiągnęły sukces.

Błędem wielu twórców aplikacji jest zbyt duże przywiązywanie do 
pomysłu, który — pomimo potencjału — nie sprawdza się w rzeczy-
wistości. Do momentu, w którym nie skonfrontujemy się z naszym 
docelowym odbiorcą i jego oczekiwaniami, wszystko, co opracowali-
śmy, jest oparte na naszych życzeniach.

Na każdym etapie projektu musimy być otwarci na zmiany i słuchać 
tego, co nam podpowiadają użytkownicy, warto też zwrócić uwagę 
na to, co ma do powiedzenia firma tworząca aplikacje.



Co może nam pomóc w uzyskaniu lepszej retencji?

    Wskazówki 
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Każdego dnia na rynku publikowane są tysiące aplikacji, jednak więk-
szość z nich nie osiągnie sukcesu komercyjnego, ponieważ nie przy-
wiązują wagi do zachowań użytkowników.

Jednym z najbardziej znanych parametrów, używanych do określenia 
sukcesu aplikacji, jest liczba pobrań, ale to nie jedyna rzecz, o jakiej 
powinniśmy pamiętać. Retencja, czyli to, czy użytkownik powróci do 
naszej aplikacji, jest równie ważna. Liczba pobrań bez bazy aktyw-
nych, powracających użytkowników jest niewiele warta.

Dane gromadzone przez programy do analizy statystyk (AppAnie 
oraz SensorTower) jasno pokazują, dlaczego retencja zasługuje na 

naszą uwagę:

• Prawie 25% użytkowników pobranych ze sklepu aplikacji  
   przestanie z niej korzystać już po pierwszym razie.

• Standardem jest mierzenie retencji na przełomie  
   kwartału — statystycznie wynosi ona 43% w trakcie trwania  
   pierwszych 30 dni, 34% po 60, 29% po 90 dniach.

Jeżeli zależy nam na sukcesie, pamiętajmy o tych liczbach.  
Zaangażowanie użytkownika i zachęcenie go do powrotu  
to podstawa.

Skupienie się na pobraniach aplikacji

„Onboarding”, czyli ekrany początkowe wprowadzające w aplikację — ważne jest to, żeby na tym etapie nie pokazywać  
za dużo. Ekrany powinny pomóc we wprowadzeniu do aplikacji, a nie tłumaczyć każdą dostępną funkcjonalność.

Notyfikacje Push pomagają poprawić retencję. Trzeba jednak pamiętać, że najlepsze wyniki osiągniemy, gdy powiadomienia 
będą spersonalizowane. Ważny jest też czas ich pojawiania się oraz częstotliwość. Zbyt częste powiadomienia mogą  
zniechęcić użytkownika do korzystania z aplikacji.

1
2



Śledzenie zachowań użytkowników — dzięki analizie danych możemy wprowadzać zmiany,  
których oczekują użytkownicy.

Feedback — użytkownicy docenią bardziej nasze starania, jeżeli będą mieli poczucie, że są częścią społeczności,  
która ma realny wpływ na rozwój aplikacji.
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4

Koszty związane z utrzymaniem mogą w ciągu kilku lat wielokrotnie  
przekroczyć koszt jej stworzenia. Zwłaszcza jeżeli nie zadbamy  
o dobrze dopasowaną do danego problemu architekturę rozwiąza-
nia. Nie wszystkie koszty utrzymania są tak oczywiste, jak pozornie 
mogłoby się wydawać. Aby uniknąć nieporozumień na linii klient — 
wykonawca, trzeba jasno określić zakres prac oraz koszty wynika-
jące z rozwoju. Należy też zidentyfikować potencjalne zagrożenia  
i zabezpieczyć budżet na działania prewencyjne. 

Zwykle jesteśmy w stanie prognozować koszty samego utrzymania 
aplikacji na 1-2 lata. Większość aplikacji (52.8%) aktualizowana jest 
raz na 6 miesięcy. Za to prawie 30% raz na miesiąc lub częściej. Mniej 
niż 1.9% aplikacji jest aktualizowana rzadziej niż raz w roku.

Za najbardziej typowe powody aktualizacji można uznać pojawienie 

się nowych wersji systemów operacyjnych i sprzętu. Nowoczesne  
języki programowania wypierają też starsze rozwiązania. Obecnie 
obserwujemy migrację Objective-C do Swift, Java do Kotlin.

Pozostałe koszty to m.in. zabezpieczenie danych (infrastruktura, 
monitoring) i wykrywanie podatności na ataki.

Warto pamiętać o tym, że użytkownicy aplikacji oczekują szybkiego 
naprawiania zgłoszonych błędów — czas do 5 dni roboczych to dla 
85% użytkowników akceptowalny czas wprowadzenia zmian.

Jako twórcy wraz z produktem uczymy się nowych interakcji  
z użytkownikiem. Za projektem stoi cały zespół ekspertów odpo-
wiedzialnych za aspekty techniczne, warstwę wizualną oraz know-
-how, który pozwala wprowadzać oczekiwane przez użytkowników  

Błędne założenia co do utrzymania aplikacji

3



Sprawdź, czy umowa z podwykonawcą obejmuje utrzy-
manie aplikacji po jej wydaniu?

Zabezpiecz rozwój swojej aplikacji, przeznaczając  
odpowiedni procent budżet na jej utrzymanie i nowe 
funkcjonalności (kwota zależy od rodzaju i przeznacze-

nia aplikacji, przeważnie 20-50% w pierwszym roku  
od publikacji)

Upewnij się, czy Twoja aplikacja będzie korzystać  
z narzędzi pozwalających na monitorowanie aplikacji?3

    Wskazówki 

1
2

Pod koniec tworzenia aplikacji, nie możesz pozwolić sobie na chwilę rozluźnienia. Analizowanie statystyk pobrań 
aplikacji może nie wystarczyć do właściwego jej rozwoju. Podobnie jak przy budowie domu należy pamiętać, 
że ostatecznie o powodzeniu Twojego projektu decyduje użytkownik. Bez wątpienia zakres, w ramach którego  
będziesz mógł rozwijać swój projekt, będzie zależeć od tego, jak zaplanujesz i wykonasz swoją aplikację mobilną. 
Pamiętaj, że to komu zaufasz, zapraszając go do wspólnej podróży po świecie nowych technologii, będzie miało 
kluczowe znaczenie dla powodzenia całości mobilnego przedsięwzięcia.

PLANOWANIE    WYBÓR PODWYKONAWCÓW    PROJEKTOWANIE APLIKACJI    KODOWANIE I TESTOWANIE    WDROŻENIE I UTRZYMANIE

29 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PODCZAS TWORZENIA APLIKACJI MOBILNEJ. JAK ICH UNIKNĄĆ?

aktualizacje. Podstawą jest stały zespół — notoryczne szukanie  
nowych deweloperów dla projektu może się okazać bardzo trudne 

i kosztowne. Przez błędne decyzje możemy stracić nie tylko pienią-
dze, ale też zaufanie naszych użytkowników.



Aplikacja mobilna - ogólna nazwa dla oprogramowania działa-
jącego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komór-
kowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Aplikacje natywne - aplikacje mobilne napisane w językach od-
powiednich i zalecanych dla Androida lub iOS.

Notyfikacje Push - Powiadomienia push w aplikacji umożliwia-
ją użytkownikom otrzymywanie istotnych dla nich informacji,  
a twórcom aplikacji – skuteczne przykucie ich uwagi dostoso-
wanymi i trafnymi treściami.

Brief - podstawowy dokument zawierający zestaw informacji 
użytecznych do rozpoznania potrzeb, wstępnych funkcjonalno-
ści i założeń projektu tworzenia aplikacji mobilnej

Minimum Viable Product (MVP) - aplikacja, która ma wystarcza-
jącą ilość funkcji, żeby zaspokoić główną potrzebę jej użytkow-
nika. Pojęcie odnosi się również do techniki tworzenia aplikacji, 
gdzie głównym celem jest oddanie do użytku możliwie najbar-
dziej wartościowy produkt, w jak najkrótszym czasie. Aplikacja 
przybiera swój ostateczny kształt dopiero po zebraniu opinii 
przez wczesnych jej użytkowników oraz dodaniu istotnych dla 
nich funkcjonalności.

Monetyzacja - strategia pozyskiwania środków od użytkowni-
ków w przypadku korzystaniu z aplikacji komercyjnych

NDA - umowa o poufności zawarta pomiędzy co najmniej dwie-
ma stronami, które zobowiązują się do wymiany poufnych 
materiałów lub wiedzy z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpo-
wszechniania.

Aplikacje hybrydowe - aplikacje generowane lub konwertowane 
z technologii internetowych jak np. HTML, JavaScript lub innych 
języków pośrednich.

Onboarding - ekrany powitalne w aplikacji, często spełniają 
funkcję instrukcji dla użytkownika, odpowiadają w skrócie, jak 
można z niej korzystać

Retencja - używane w kontekście częstotliwości korzystania 
z aplikacji, im większa retencja, tym większy czas spędzany  
w aplikacji przez użytkownika.

Software house - firma tworząca oprogramowanie w tym  
aplikacje mobilne oraz rozwiązania internetowe w zależności od 
specjalizacji.

Słowniczek
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pomaga firmom wdrażać rozwiązania mobilne.

Tworzymy zespół zapalonych pasjonatów wspierających na co dzień firmy w ich rozwoju.  
Skupiamy się na technologiach natywnych programowania Android i iOS, które dają najwięcej  
możliwości dla Twojego biznesu. Od 2013 r. nasze aplikacje spełniają wymagania najbardziej  
wymagających klientów. 

„Podczas projektu traktowaliśmy ITgenerator jako część naszego zespołu, polegając w pełni 
na ich doświadczeniu i wiedzy”
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