
#sztorm 
#gdd2017
#changepilots
#gdyniadesigndays
#designjezykiembiznesu

publikacja podsumowująca



podsumowaNiE

osób związanych z biznesem

osób związanych z projektowaniem

osób które ponownie wzięły udział  w wydarzeniu

uczestników zarejestrowanych na edycję 2017

35 

54 

11

338

% 

% 

%

 

w tym roku odwiedziło nas: 



spis TREŚci

podsumowanie 

program

inspiracje

inspiracje: panel + dyskusja 

studium przypadku

studium przypadku: panel + dyskusja 

blok praktyczny

3 złote rady

perspektywa powracającego uczestnika 

program satelity 

kalendarium

4

8

9

21

24

33

35

49

54

55

57



drodzy kreatywni i  przedsiębiorczy! 

 Spotkania na styku designu i  biznesu są kluczowe dla rozwoju obu stron.  Pozwalają mówić o wspólnych 
celach jednym językiem. Inspirują do tworzenia scenariuszy wzrostu i  projektowania rozwiązań w odpowiedzi 
na rzeczywiste potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku.  Bycie na styku pozwala zderzyć się                        
z  inspirującymi punktami widzenia spoza branży i  dzięki  temu tworzyć innowacyjne rozwiązania zamiast 
naśladować dobrze sobie znane podwórko. 
 To ważne w czasach,  kiedy przedstawiciele każdego z przemysłów z sukcesem korzystają z potencjału 
strategicznego użycia design’u,  design thinking czy projektowania usług.  Dziś takie f irmy uzyskują znacznie 
lepsze wyniki ,  wyróżniają się na tle konkurencji  oraz przede wszystkim tworzą wartość,  której  ich stale 
zmieniający się kl ienci naprawdę potrzebują.  Dlatego dziś tworzymy dla Ciebie design językiem biznesu . 
To wydarzenie nie tylko dostarcza inspiracj i  oraz realnych przykładów rozwiązań biznesowych tworzonych 
w oparciu o design,  ale przede wszystkim stwarza cykl iczne miejsce dyskusji ,  praktyki oraz spotkań 
biznesu z designem.

organizator wydarzenia:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

koordynacja wydarzenia:
firma Change Pilots 



Ewa jaNczukowic-cichosz

WICeDyrekTor PomorSkIeGo Parku
NaukoWo-TeChNoloGICzNeGo GDyNIa

 Strategie, procesy, produkty, 
usługi -  to zagadnienia obecne                                                 
w życiu każdego przedsiębiorcy. 
Bardzo często realizujemy innowacyjne 
projekty biznesowe w nieznanym 
środowisku, poruszając się intuicyjnie. 
Potrzebujemy partnera, który wesprze 
nas wiedzą i umiejętnościami. Tym 
partnerem może okazać się design 
– działający w interdyscyplinarnych 
zespołach, nastawiony na obserwację, 
podążający za zmianą.
  Firmy wykorzystujące design 
odnoszą korzyści w wielu wymiarach. 
Poza najbardziej oczywistym, wyni- 
kającym ze zwiększonego zainte- 

resowania produktem czy usługą, 
design przyczynia się do budowania 
marki i tożsamości firmy, staje się 
też  jednym z kluczowych elementów 
budowania przewagi konkurencyjnej.
 design językiem biznesu jest 
wydarzeniem, podczas którego 
przekazujemy  Wam praktyczną wie- 
dzę, rzeczywiste przykłady oraz gotowe 
narzędzia, które z łatwością zaapli- 
kujecie w swojej codziennej pracy.  
znani i cenieni praktycy wprowadzą 
was w swoje metody pracy i podzielą 
się receptą na sukces. 
 



hENRyk sTawicki

koorDyNaTor „dEsig N językiEm bizNEsu”
CzłoNek raDy ProGramoWej GDD DeSIGN W BIzNeSIe jeST NIe Tylko Formą I  kolorem

 design językiem biznesu to wydarze- 
nie łączące przedsiębiorców i projektan- 
tów, którzy jednym językiem rozmawiali                           
o wspólnych celach oraz wyzwaniach 
rynkowych podczas Gdynia Design Days 
2017. Tegoroczna edycja skupiła prawie 
300 profesjonalistów a także pasjonatów                
z Polski i zagranicy, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele z różnych branż.
 Na wydarzenie złożyły się trzy główne 
części. Na początku doświadczyliśmy 
dynamicznych wystąpień znanych pra- 
ktyków, mówiących o zmianach w bra- 
nży oraz strategicznej roli projektowania.                
W drugiej części zobaczyliśmy przykłady 

i wysłuchaliśmy opowieści o tym, jak 
powstawały strategicznie zaprojektowane 
produkty oraz usługi dostarczające 
wartość, której potrzebują współcześni 
klienci. Na sam koniec wydarzenia, podczas 
sześciu warsztatów z ekspertami wzięliśmy 
sprawy w swoje ręce, zakasaliśmy rękawy 
i na własnej skórze doświadczyliśmy, co to 
znaczy pracować na styku designu i biznesu.
 design językiem biznesu stawiając na 
wymianę inspiracji oraz kontaktów stało 
się przede wszystkim fizycznym miejscem 
spotkań przedsiębiorców, projektantów               
i agentów zmian z różnych sektorów.



oRgaNizaToR kooRdyNaToRzy

PomorSkI Park NaukoWo
-TeChNoloGICzNy GDyNIa heNryk STaWICkI I  juSTyNa Turek

 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to prze- 
strzeń dla wszystkich innowatorów, którzy tworzą nowoczesne 
produkty, usługi oraz inicjatywy.
 To miejsce nie tylko dla naukowców i przedsiębiorców, ale 
także pasjonatów nowych technologii oraz idei.
PPNT Gdynia jest otwarte na odkrywców w każdym wieku, 
zaprasza gdynian i mieszkańców Trójmiasta na ciekawe 
warsztaty, prelekcje i wydarzenia.

 henryk Stawicki i justyna Turek to główni piloci 
w Change Pilots, agencji strategiczno-kreatywnej                             
i sieci projektantów, strategów i analityków. Pomagają 
organizacjom projektować nowe rozwiązania i kierunki 
rozwoju w oparciu o design i myślenie strategiczne.
 W praktyce Change Pilots pomaga tworzyć strategie 
brandów, identyfikować i wchodzić na nowe rynki 
oraz rozwijać produkty i usługi w odpowiedzi na stale 
zmieniające się potrzeby użytkowników.



7 lipca

8 lipca

09:00 -   10:00 rejestracja

intro

panel dyskusyjny I W panelu dyskusyjnym udział więli: anna Pawlak-kuliga, johan adda, maria Potoroczyn, michał mazur i henryk Stawicki.

panel dyskusyjny I W panelu dyskusyjnym udział wzięli: katarzyna Borkowska i Tomasz Pydo, Dorota Cetnarska, radek ratajczak, Dymitr romanowski.

inspiracyjne prezentacje

studium przypadku

blok praktyczny

networking

przerwa energetyczna + networking

koktajl | Design przyjacielem Biznesu

warsztaty | Design Safari | henryk Stawicki i justyna Turek (Change Pilots)

warsztaty | Sztorm dla kreatywnych myśli | zuzanna Skalska (360inspiration.nl)

wywiad | anna Pawlak-kuliga (Ikea) 
wywiad prowadzony przez henryka 
Stawickiego (Change Pilots)

wykład | Wzornictwo jako element 
strategii firmy produkcyjnej | 
katarzyna Borkowska i Tomasz Pydo 
(kaBo PyDo)

warsztaty | human adaptive Design 
for mobile | johan adda (były apple 
uX architect) *warsztat w języku 
angielskim

wykład | What’s new on mobile | 
johan adda (były apple uX architect)

wykład | Design w procesie sprzedaży 
– zaprojektuj narzędzia | Dorota 
Cetnarska (amS)

warsztaty | Design Thinking Sprint | 
Piotr Grocholiński (Warsztat Innowacji) 
i Beata michalska-Dominiak (urząd 
marszałkowski Województwa łódzkiego)

wykład | o alchemii Innowacji | maria 
Potoroczyn (Fahrenheit 212)

wykład | Design thinking i jego rola   
w strategicznym rozwoju firmy | 
radek ratajczak (ShoPa)

warsztaty | Scrum lego Game - gra 
symulacyjna / warsztaty zarządzania 
zwinnego | Piotr Włodarczyk 
(laboratorium ee)

wykład | Trendy & tabu. o tym 
pomówmy, ale tamto przemilczmy | 
michał mazur (TrendNomad.com)

wykład | Co robić, jeśli projektowana 
innowacja obejmuje więcej niż jeden 
kraj, a na dodatek jest medyczna? 
#humanBehindeveryNumber | Dymitr 
romanowski (The Story)

warsztaty | jak stworzyć Dream 
Team w pracy z projektantem? | 
marek adamczewski, alicja Wianecka 
(maradDesign)

wykład | What has diversity to do 
with innovation? | maxim Deduskhov 
(Deduskhov) *wykład w języku 
angielskim
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aNNa pawlak-kuliga 

Ikea

+ zrównoważony rozwój

+ dzielenie sie zyskiem

+ różnorodność postaw 
   i  światopoglądów

 rozmowa z anną Pawlak-kuligą, Prezes Ikea retail Polska, 
otwierająca wydarzenie Design językiem Biznesu. Podczas 
wywiadu na scenie, Prezes Ikea opowiedziała o zmianach 
potrzeb Polaków w urządzaniu domu oraz zrównoważonej 
konsumpcji, a także o zarządzaniu różnorodnym zespołem. 
anna Pawlak-kuliga chce być bliżej swoich pracowników i tym 
samym przełamywać stereotyp niedostępnego prezesa. Wierzy, 
że biznes, który osiąga dobre wyniki, powinien się nimi dzielić, 
tworząc lepsze życie na co dzień dla wielu ludzi. Ikea, będąc 
blisko Polaków, może czerpać inspiracje z ich codziennego życia 
i standardowych potrzeb. Dlatego, w praktyce firma prowadzi 
badania jakościowe, między innymi poprzez wizyty w domach 
swoich klientów i nie tylko. Do tej pory przeprowadziła ich około 
4 tysięcy. odwiedzając Polaków w ich mieszkaniach, wchodząc 
w ich codzienność i spędzając z nimi czas, Ikea może lepiej 
poczuć i zrozumieć jak mieszkają jej klienci. 
 „Polacy chcą pięknie mieszkać, ale nie wiedzą jak to zrobić”. 
Prezes Ikea podkreśliła, że biznes oferuje proste i funkcjonalne, 
ale jednocześnie ładnie zaprojektowane wnętrza. a klientom 
w doborach, mogą pomóc także profesjonalni projektanci. 

Polacy są coraz bardziej świadomi, jak ważne są zrównoważone 
rozwiązania. Są także gotowi na to, aby wybierać produkty nie 
tylko przynoszące im oszczędności, ale i takie, które nie mają 
negatywnego wpływu na środowisko. To oznacza, że rynek 
konsumenta staje się znacznie bardziej świadomy w obszarze 
ochrony środowiska i, co ważne, nie jest to tylko przejściowa 
moda.  
 W ostatniej części wywiadu poruszono temat pracy                             
w zespole oraz znaczenie przywództwa w biznesie. zdaniem 
anny Pawlak-kuligi kluczowym elementem sukcesu firmy 
są ludzie, a różnorodny zespół to wartość, z której każdy 
pracodawca powinien korzystać. kreatywny zespół jest sumą 
różnych punktów widzenia. Wierzący w siebie i zadowolony 
pracownik przyciąga klientów. „Trzeba żyć tym co jest dla 
nas, dla zespołu dobre i trzeba wierzyć w to, co się robi. Warto              
w życiu marzyć i mocno kochać”. - w ten sposób Prezes Ikea 
podsumowała rozmowę.

Rozmowę z Anną Pawlak-Kuligą prowadził Henryk Stawicki 
(Change Pilots)



 W Ikea mamy jedno bardzo proste marzenie: 
wierzymy, że każdy zasługuje na dobre i zrównoważone 
życie w pięknym oraz funkcjonalnym otoczeniu. 
kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju i dbamy 
o to, aby praktyczne rozwiązania na rzecz ochrony 
środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatu 
miały zastosowanie nie tylko w naszej działalności 
operacyjnej, ale też w domach naszych klientów.
 Po prostu robimy to na co dzień.  zachęcamy    
naszych klientów do podejmowania wyzwań 
zrównoważonego rozwoju poprzez naszą ofertę 
produktową. uwzględniamy zasady ekologicznego 
designu już na etapie projektowania naszych pro- 
duktów i starannej selekcji surowców, po dbanie                     
o to, by nasze produkty nadawały się do ponownego 
przetworzenia.
 od lat pokazujemy, jak łatwo sortować i redu-          
kować odpady w gospodarstwach domowych, 
korzystając z estetycznych i funkcjonalnych 
pojemników. zachęcamy do oszczędzania energii 
poprzez oferowanie płyt indukcyjnych, oświetlenia 
leD czy lodówek klasy a+. Inspirujemy do uprawy 
mini-ogródków w domach i na balkonach. To 
właśnie przykłady, jak wykorzystać dobry design dla 
zrównoważonego rozwoju.
 W tym roku poszliśmy jeszcze o krok dalej                              
i umożliwiliśmy naszym klientom zakup instalacji 
solarnych, by mogli sami produkować własną, czystą 
energię na swoje potrzeby. energia słoneczna jest 

powszechnie dostępna, metody jej przekształcania 
na energię elektryczną są coraz wydajniejsze, a samo 
użytkowanie praktycznie bezawaryjne i bezkosztowe. 
Szacuje się, że aż ¼ globalnego zużycia energii przy- 
pada na gospodarstwa domowe i dlatego przykładamy 
tak wielką wagę do tego obszaru.
 z radością obserwujemy też, że nowa generacja 
Polaków nie zapomina, o tym, że nasza planeta 
ma ograniczone zasoby i chętnie przejmuje takie 
trendy jak ekonomia dzielenia się (ang. sharing 
economy) i gospodarka obiegu zamkniętego (ang. 
circular economy). Wciąż powszechny jest problem 
z wygospodarowaniem przestrzeni w małych 
mieszkaniach i brak pomysłu na sensowne systemy 
do przechowywania. Chociaż Polacy szeroko 
poszukują    inspiracji, to potem nie do końca wiedzą 
jak się zabrać  za wykorzystanie ciekawych rozwiązań                                                         
w swoich domach. I w tym właśnie może im pomóc 
dobry demokratyczny design, powszechnie dostępny                               
i oferujący gotowe rozwiązania dla wielu.

AnnA PAwlAK-KuligA

dobRy dEsig N To dEsig N zRówNoważoNy



johaN adda

Były aPPle uX arChITeCT

+ ethical design manifesto

+ smart user interface

+ adaptive design

wHAT’S nEw On MOBilE

 johan w części inspiracyjnej zaprezentował 
nam swoją perspektywę zmian potrzeb człowieka                             
i zachowań społecznych z punkty widzenia       
smartfonu i jego wpływu na nasze życie.             
opowiedział o nowej genereacji w telefonii 
komórkowej oraz wzroście Smart user Interface - 
projektowaniu interfejsów, które eliminują zbędną 
interakcję użytkownika z produktem, inteligentnie 
działają w tle lub rozwiązaują problemy stworzone 
przez poprzednie generacje technologiczne.                              
W swojej opowieści skupił się głownie na 
przedstawieniu w jakim kierunku idzie intergralność 
współczesnego człowieka ze smartfonem oraz 
powiązaną technologią. zwrócił uwagę, że 
niepotrzebne interakcje w świecie wirtualnym, 
powodują, że mniej komunikujemy się ze światem 
zewnętrznym. musimy korzystać z technologii 

tak, aby nam pomagała i była niewidoczna, nie 
odciągająca nas od ludzkich czynności i potrzeb          
w świecie rzeczywistym. 
Według johana projektanci stoją przed wyzwaniem, 
które nazwał ethical Design manifesto (manifest 
etycznego projektowania). jego głównym 
przesłaniem jest “sell products, not people” - 
sprzedawaj produkty, nie ludzi. Fundamentami 
dla takiego manifestu jest piewszej kolejności 
poszanowanie praw człowieka, jego potrzeb oraz 
doświadczenia. Projektancji i przedsiębiorcy po- 
winni w projektowaniu doświadczeń zwracać uwa- 
gę, projektować odpowiedzialnie tak, żeby nie 
odciągać użytkowników od ludzkich potrzeb. misją 
johana jest “give back free time to people”, czyli 
oddawanie czasu wolnego ludziom. Według niego 
zbyt duża ilość projektów zabiera ten czas ludziom.



 ...around the beginning of june, I finally dropped 
my apple badge to the hr, all my devices, took a big 
breath and left.
I have helped there a lot of teams to do business, 
securing million’s deals, just by using, again and again, 
the same formula. a human design-centric process 
to fight against the de-satisfaction, massive drop-
off, slow engagement and so on. and it worked. Pretty 
well. I learned few things, taught a lot, met a bunch 
of crazy people and got these few lines on my CV, 
which makes people instantly talking about the latest 
device that apple has designed. I have learned one 
thing. That is the DNa of this brand, and probably the 
one of many uX architect, strategist, uI...It’s all about 
the human First. Not the mobile, the software, the 
experience. Nope. It starts with one question:
what do we want people to feel?
 This is the most powerful question any designers 
should ask because you will end by asking a lot of 
why? Why is this not working? Why do people feel 
bad emotions about this product? Why is the product 
not fitting in their daily life? I always wanted to write             
a book about design. last year, I even put myself out 
of my comfort zone by showing my book’s cover at the 
end of a keynote. I was invited by the Forum of Davos, 
in lodz to talk about mobile Design. Since then I wrote 
a lot of pages.
 Few month ago I had an idea while I was talking to 
a French Chef, in Bordeaux. a young talented guy who 

was running a small but well-acclaimed restaurant, 
fully booked every day. here is my question to him:
ingredients first or technic first?
Without any hesitation, he smiled and said: 
Ingredients, of course! you can make the perfect pasta 
with only three ingredients, with a little knowledge how 
to cook them. The secret is to find them.
 So I came back home and started to write about 
user experience architecture. It’s not a book of recipes. 
It’s a book of ingredients. how to love them, understand 
them, choose them for the right meal. I have a little 
advice while you will be reading this book. Put some 
food close to you. I’m French, I love cooking, and there 
will be a loT of analogy with food. Now you have been 
warned.
Ingredient’s cards are designed like this:
Name and definition;
Tools to use the ingredients;
Best Practice, technics or examples;
I believe this book is much simpler to use it if you do 
not expect any magic solutions to your daily design 
problems. each case is unique. But if you structure 
your approach the way I do it every single day, if you 
love what you’re doing, this book is for you. again, in 
a professional kitchen, the only way to do things is by 
practicing a lot. you will test, try, failed, try again until 
you understand that you’re using the wrong ingredient 
or the wrong combination of ingredients. I practice 
every day what I’m telling here. 

lasT yEaR.. .



There will be five chapters:
 - Strategy & Business analysis
 - understanding humans
 - Information architecture
 - user Interfaces
 - user experience architecture

 No need for any level of expertise to use this 
book. Some ingredients are harder to assemble. It 
will take you a lot of practice to truly understand 
how to use them. To be honest with you, after 20 
years doing this jobs, I still need to practice a lot. 
Don’t worry; we are all in the same boat.  I also 
will provide in the uXa chapter a dedicated part 
about the outdated uX Patterns. let me recap.                           
a book of ingredients, tools, and technics to help 
you cook any meal for your app, service or company. 
I’m going to open a dedicated page on my website 
for you to pre-order the book, so once I launch it, 
you will have a 15% discount. I still have a lot to do, 
but if you’re interested and you can’t wait, come 
to my workshops. I made one in Warsaw recently, 
eight hours long. Fun and intense, a lot to digest. 
you can reach me via email macadda@gmail.com 
or on Twitter @johanadda. 

JOHAn AddA



w zEszłym Roku.. .

...gdzieś na początku czerwca, w końcu oddałem 
moją odznakę apple do działu hr, zostawiłem 
też cały sprzęt, po czym wziąłem głęboki oddech                  
i wyszedłem.
Pomogłem tam wielu zespołom robić interesy, 
zapewniłem milionowe kontrakty a za każdym 
razem używałem tej samej formuły. Był to proces 
projektowania nastawiony na Człowieka, walkę 
z dys-satysfakcją, masowym porzucaniem 
produktu, powolnym zaangażowaniem i tak dalej. 
I to się sprawdziło. Całkiem dobrze. Nauczyłem się 
kilku rzeczy, dużo sam uczyłem, spotkałem szereg 
szalonych ludzi i mogłem dodać tych kilka linijek 
do CV, które sprawiają, ze ludzie natychmiast 
zaczynają rozmawiać o najnowszym urządzeniu 
zaprojektowanym przez apple. Nauczy-
łem się jednej rzeczy. To jest DNa tej marki                                                         
i prawdopodobnie wielu architektów uX,                                                                                           
strategów, uI ... Wszystko zaczyna się od mantry 
„Najpierw Człowiek”. Nie chodzi o mobile, 
oprogramowanie czy doświadczenia. Żadne                        
z nich. Wszystko zaczyna się od jednego                                                                         
pytania:
co chcemy, żeby ludzie czuli?
To najpotężniejsze pytanie, które projektanci 
powinni sobie zadawać by później nie musieć 
ciągle pytać „dlaczego?”. Dlaczego to nie działa? 
Dlaczego ludzie odczuwają złe emocje dotyczące 
tego produktu? Dlaczego produkt nie pasuje do 

ich codziennego życia? zawsze chciałem napisać 
książkę o projektowaniu. W ubiegłym roku 
wyszedłem z mojej strefy komfortu pokazując 
okładkę mojej książki pod koniec prezentacji. 
zostałem zaproszony przez Forum Davos, w łodzi, 
aby porozmawiać o mobile Design. od tego czasu 
napisałem już wiele stron.
Parę miesięcy temu wpadłem na pewien pomysł, 
gdy rozmawiałem z francuskim szefem kuchni 
w Bordeaux. młodym utalentowanym facetem, 
który prowadził małą, ale popularną restaurację 
- na co dzień po brzegi wypełnioną rezerwacjami. 
zapytałem go:
co jest ważniejsze, składniki czy technika?
Bez wahania uśmiechnął się i powiedział:
oczywiście składniki! możesz zrobić idealny 
makaron mając tylko trzy składniki i niewielką 
wiedzę, jak je przygotować. Sekretem jest by je 
odnaleźć.
Więc wróciłem do domu i zacząłem pisać                                 
o architekturze user experience. To nie książka                 
z przepisami kulinarnymi. To książka o składnikach. 
jak je pokochać, zrozumieć i jak je właściwie 
dobrać do przygotowywanego dania. jeśli 
mogę coś poradzić, to gdy będziecie czytać tę 
książkę, przygotujcie sobie jedzenie, postawcie je                                 
w pobliżu. jestem Francuzem, kocham gotować    
i w książce będzie mnóstwo analogii do jedzenia. 
zostaliście ostrzeżeni.

karty składników zostały zaprojektowane tak:
- Nazwa i definicja
- Narzędzia do używania składników
- Najlepsze praktyki, techniki lub przykłady
 uważam, że ta książka jest o wiele prostsza                
w użyciu, jeśli nie będziecie się spodziewać   
żadnych magicznych rozwiązań codziennych 
problemów projektowych. każdy przypadek jest 
wyjątkowy. ale jeśli właściwie ustawisz swoje 
podejście, tak ja to robię każdego dnia, jeśli 
kochasz to, co robisz, to ta książka jest właśnie 
dla Ciebie. Ponownie, w profesjonalnej kuchni, 
jedynym sposobem na zrobienie czegokolwiek jest 
duża ilość praktyki. Wszystko trzeba sprawdzić, 
spróbować, nie działa, to spróbować ponownie 
aż zrozumiesz, jaki składnik trzeba użyć i w jakiej 
kombinacji. Tak wygląda mój codzienny trening.

książka podzielona będzie na pięć rozdziałów:
- Strategia i analiza biznesowa
- zrozumienie ludzi
- architektura informacji
- Interfejsy użytkownika
- architektura user experience

 Nie musisz być biegłym projektantem by 
korzystać z tej książki, ale niektóre składniki 
trudniej zmontować. Będziesz potrzebować sporo 
praktyki zanim dobrze zrozumiesz jakich używać. 



Tak szczerze, to nawet mając 20 lat doświadczenia 
w projektowaniu wciąż muszę regularnie ćwiczyć. 
Nie przejmuj się; wszyscy płyniemy tą samą łodzią. 
W rozdziale o uXa poświęcę część rozdziału 
na przedstawienie przestarzałych wzrców uX. 
jeszcze raz: to książka o składnikach, narzędziach 
i technikach, które pomogą Ci przygotować 
dowolne danie dla Twojej aplikacji, usługi czy firmy. 
Na mojej stronie umożliwię składanie zamówień 
przedpremierowych, które dadzą Ci 15% zniżki. 
Przede mną jeszcze dużo pracy, ale jeśli ten temat 
Cię interesuje i nie możesz czekać, zapraszam Cię 
na moje warsztaty. ostatnio prowadziłem takie w 
Warszawie, trwały 8 godzin. Świetnie się bawiliśmy 
ale było też bardzo intensywnie, ogrom wiedzy do 
przyswojenia. mam nadzieję, że zobaczymy się na 
warsztatach w Gdyni. 
możesz do mnie napisać na macadda@gmail.com 
lub na Twitterze @johnadda.

JOHAn AddA
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   pierwszym miejscu 

+ to co wczoraj dało ci sukces,
   jutro zrobi z ciebie przeżytek 
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 Podczas swojego wystąpienia maria analizo- 
wała fenomen innowacji. Ile magi jest w innowacji, 
a ile jest w niej ciężkiej pracy? Twój konsument jest 
zawsze na pierwszym miejscu - bez zrozumienia 
jego prawdziwych potrzeb, nie wiesz dla kogo 
projektujesz i komu sprzedajesz produkt. Bazujesz 
na stereotypach.  może Ci się wydawać, że rozumiesz 
problemy oraz potrzeby swoich konsumentów 
bazując na tym, że Ty też używasz tego produktu. 
Nigdy jednak nie sugeruj się swoim przekonaniem                                                                        
o danym produkcie albo problemie jaki on dla Ciebie 
rozwiązuje. Dalszą część swojego wystąpienia 
maria poświęciła uwagę obraniu odpowiedniej 
strategi i dokonywaniu wyborów strategicznych 
podczas procesu. Strategia to wybor tego czego 

nie będzie się robilo. Ten wybór opiera się o 5 
czynników: konsument, kategoria, wartości firmy, 
kanał dystrybucyjny, kultura. „Na styku tych pięciu 
elementów żyje twoja strategia. ale istnieje tylko 
tak długo, jak długo każdy z czynników nie zmienia 
się.” 
 Podsumowując maria zwróciła uwagę, że „to, 
co wczoraj dało ci sukces, jutro zrobi z Ciebie prze- 
żytek”. zmiana jest jedyna stałą w życiu. To samo 
dotyczy biznesu i innowacji. Tylko dlatego, że Twój 
produkt osiągnął sukces oraz przynosi finansową 
płynność Twojej firmie - nie wolno Ci założyć, że 
tak będzie zawsze. konkurencja dzisiaj pojawia się 
znikąd, tak jak i Ty też możesz dziś zupełnie zmie- 
nić rynek innych dysrupcyjnie go redefiniując.

O AlCHEMii  innOwACJi





+ trendy i  tabu

+ gospodarka okrężna 
   i  dizajn regeneratywny

+ sztuczna inteligencja 

michał mazuR

TreNDNomaD.Com TREndy & TABu. O TyM POMówMy AlE TAMTO PRzEMilCzMy

 michał zabrał nas w podróż na targi i festiwale 
dizajnu odbywające się w różnych miejscach świata. 
Przedstawił nam siedem trendów, które są często 
omawiane na wielu wydarzeniach poświęconych 
projektowaniu, a mianowicie: naturalne materiały, 
recykling, gospodarka okrężna, akustyka, internet 
rzeczy, wirtualna oraz rozszerzona rzeczywistość               
i powrót do rzemiosła. jednocześnie zwrócił uwagę 
na to, że o ile chętnie rozmawiamy o tym „jak 
powinno być”, o tyle rzadko możemy dowiedzieć się, 
jak obecnie wyglądają realia projektowe i biznesowe. 

Niewygodne tematy zazwyczaj zamiata się 
pod dywan. Brakuje debaty na temat składu 
materiałów meblarskich, recyklingu samych wystaw, 
kończących się zasobów naturalnych, wpływu 
nowych technologii na zdrowie ludzi, ochrony 
prywatności w świecie smart, rodzącym się handlu 
v-commerce czy wpływie sztucznej inteligencji oraz 
dizajnu generatywnego na projektowanie. Na koniec 
swojego wystąpienia michał podkreślił, że prawdziwy 
sztorm dopiero nadchodzi, i że powinniśmy zacząć 
się przygotowywać na wielkie zmiany. 



 Co roku po tygodniu dizajnu w mediolanie 
zostaje to samo: setki wspomnień, tysiące 
publikacji w mediach, kontrakty warte miliony 
euro i… tony powystawowych śmieci. W tym roku, 
po zobaczeniu wystawy pt. „really: designing 
materials for circularity”, z Włoch można było 
jednak wyjechać z nadzieją, że lata 20. XXI w. będą 
dekadą rozkwitu biznesów opartych na założe- 
niach gospodarki okrężnej, w której nie ma miejsca 
na wytwarzanie niekończącej się ilości odpadów. 
 o zasadach działania ekonomii cyrkularnej 
na przykładzie produkcji płyt meblowych                                         
i paneli akustycznych z tekstyliów pochodzących                            
z recyklingu podczas mediolańskiego tygodnia 
dizajnu rozmawiałem z Wickie meier engström, 
dyrektorką duńskiej firmy really.
 TrendNomad.com: Temat gospodarki           
okrężnej jest coraz częściej poruszany na 
wystawach dizajnu i architektury, a także w me- 
diach. czy poza rosnącym zainteresowaniem 
kuratorów i dziennikarzy w kolejnej dekadzie 
możemy się spodziewać również rozwoju bizne- 
sów opartych na jej założeniach?
 wickie meier Engström: Będziemy coraz 
częściej słyszeli o gospodarce okrężnej właśnie 
dlatego, że na jej zasadach swoje modele 
biznesowe będzie opierało coraz więcej firm. 
jednym z czynników rozwoju tego trendu jest 
niedobór zasobów. Niektóre materiały przestaną 
być dostępne lub ich ceny znacząco wzrosną. 

Gospodarka okrężna [w języku polskim nazywana 
również ekonomią cyrkularną – red.] dotyczy   
jednak nie tylko zmiany źródła pochodzenia 
materiałów, lecz także nawiązania i utrzymania 
silnych relacji z klientami.
 Wielkie firmy, takie jak h&m czy Ikea, są 
świadome tego, że ich obecne modele biznesowe 
nie są ani zrównoważone, ani najlepsze z możli- 
wych. oraz że wkrótce będą musiały zmienić 
strategię swojej działalności. Wiedzą też to, że             
w zanadrzu mają surowce wtórne, ale  wyrzucają je 
na śmietnik. łatwo powiedzieć, że trzeba zacząć je 
wykorzystywać, ale w praktyce cyrkularność nie   
jest taka prosta i ma wiele obliczy. zanim gospo- 
darka okrężna wejdzie do głównego nurtu, upłynie 
dużo czasu – jedna dekada nie wystarczy.  
 Firma adidas już dzisiaj przechwala się 
limitowaną kolekcją „ekologicznych” butów 
wykonanych z plastiku wyłowionego z oceanu. 
może głównym celem jest tu jednak dobry pR,             
a nie troska o środowisko?

 Trampki wykonane z plastiku wyciągniętego 
z oceanu? oczywiście, że to część kampanii 
marketingowej! W innym przypadku ten temat 
nie przewinąłby się przez tak dużą liczbę mediów. 
myślę jednak, że dobrze się dzieje, ponieważ marki 
takie jak adidas przygotowują klientów na to, 
co i tak nadchodzi. Pomału, krok po kroku, „buty                         
z oceanu” zmieniają stosunek ludzi do śmieci.
 Wewnątrz firm, za kulisami, dzieje się dużo 
dobrych rzeczy, o których klienci nie mają bla- 
dego pojęcia. Paradoksalnie firmy nie mówią                          
o nich zbyt wiele. Gdyby je ujawniły, pokazałyby 
również to, że produkcja większości oferowanych 
przez nie dzisiaj rzeczy wiąże się z niszczeniem 
środowiska. Firmy pracują nad tym, by się popra- 
wić, ale robią to po cichu.
 Firmy ograniczają produkcję odpadów                                    
i konsumpcję energii elektrycznej. mówią, że  
dzięki temu są „zielone”, ale w rzeczywistości 
chodzi tu o oszczędzanie pieniędzy. ale to jest 
ok.
 czy meble i ubrania, które możemy kupić 
dzisiaj w sklepach, nadają się do recyklingu?
Wiele mebli i odzieży wykonuje się ze zbyt 
złożonych mieszanek materiałów, by można je było 
ponownie przetworzyć. Nie można ich rozdzielić 
ani zrecyklingować. Projektanci i producenci łączą 
substancje bez zastanowienia się, co można ze 
sobą mieszać. Problem ten występuje zwłaszcza 
w produktach przeznaczonych do użytku na 

TRENd z mEdiolaNu: gospodaRka okRężNa

Fot.: TrendNomad.com
Wickie meier engstrom



zewnątrz. Przykładowo, materiał Gore-Tex zawiera 
koszmarne chemikalia i nie można go przetwarzać. 
Trzeba go traktować jako wysokotoksyczną 
substancję wymagającą stosowania wszelkich 
środków ostrożności.
 Dobry materiał to taki, który można 
przetworzyć bez większego wysiłku. Nie musi 
z niego powstać ten sam rodzaj produktu co za 
pierwszym razem. można z niego wytworzyć 
wypełnienie, izolację etc. Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że przetwarzanie odpadów nie jest tanie.
 waszym pomysłem jest wytwarzanie płyt 
meblowych ze zużytych tekstyliów.
Tak, zgadza się. Naszym głównym produktem jest 
płyta meblowa o wymiarach 3 na 1,1 m. Płyty              
o nazwie Solid Textile Board wykonujemy z tkanin    
z odzysku. Produkujemy płyty meblowe, ale 
samych ławek czy regałów już nie wytwarzamy. 
To już zadanie należące do firm meblowych, które 
od nas te płyty kupią.
Na wystawę w mediolanie zrobiliśmy wyjątek – 
pokazujemy tu meble zaprojektowane przez maxa 
lamba. Prezentujemy je tutaj, by zachęcić innych 
projektantów i firmy meblowe do korzystania           
z płyt marki really. Pokazujemy zarówno ich 
unikatowe cechy, jak i podkreślamy właściwości 
wspólne ze standardowymi płytami meblowymi.
 z jakiego źródła pozyskujecie zużyte 
tkaniny? W bawełnę i wełnę zaopatrujemy się                                                                                                                       
w duńskich pralniach przemysłowych obsłu- 
gujących szpitale, hotele, restauracje, żłobki itd. 
Innymi słowy, ręcznik, którego używasz podczas 
pobytu w hotelu w Danii, być może któregoś dnia 

stanie się meblem.
 Ilość tekstylnych śmieci powstających                                
w ciągu roku jest ogromna. oczywiście, nikt nie 
chce kupować starych ręczników czy pościeli. 
Trafiają do pieca lub na wysypiska. my wolimy dać 
im drugie życie i nadać im wartość.
 Recykling zwykle wiąże się ze zużyciem 
dużych ilości wody, energii i chemikaliów, co nie 
jest tak „zielone”, jak się powszechnie uważa.
 Gdy chcesz ze starej tkaniny wyprodukować 
nową tkaninę, to rzeczywiście musisz zużyć do 
tego celu sporo wody i chemii. my działamy inaczej.
 W really niczego nie farbujemy. kolor płyt 
meblowych zależy od koloru przetwarzanych 
tkanin. Włókna używane do produkcji zewnę- 
trznych warstw płyt meblowych są starannie 
segregowane pod względem kolorów. z kolei 
wewnętrzne warstwy płyt są zbudowane                                  
z włókien o różnych barwach.
Wierz mi lub nie, ale w produkcji nie używamy 
wody. oczywiście, nie licząc pary wodnej 
napędzającej maszynę sprasowującą materiały. 
Tam woda krąży jednak w obiegu zamkniętym, 
nie ma bezpośredniego kontaktu między parą                               
a włóknami.
 Po trzecie, tkaniny nie są zbyt trudne do 
zmielenia. W krótkim czasie można zemleć spore 
ich ilości. To nie jest zbyt energochłonne. Poza 
tym cała produkcja odbywa się w Danii, gdzie 
mniej więcej połowa energii elektrycznej pochodzi 
ze źródeł odnawialnych.
 „wyprodukowane w danii”. brzmi koszto- 
wnie. rzeczywiście, płyta Solid Textile Board nie 

należy do najtańszych płyt meblowych. W really 
i firmie kvadrat – właśnie do tego znanego na 
całym świecie producenta tkanin należy część 
firmy really – współpracujemy z producentami 
mebli wysokiej jakości, które kupuje się na lata.       
a duńska wysoka jakość nie jest tania.
 Nie przeniesiemy swojej produkcji do azji. 
Nie chcemy produkować materiałów dla reszty 
świata. Wolimy, by reszta świata produkowała je 
dla siebie.
 z drugiej strony, chciałabym, aby firmy really 
i kvadrat nawiązały współpracę z Ikea i h&m. 
może z tkanin uzyskanych od h&m moglibyśmy 
wykonać dla Ikea drzwiczki szafek kuchennych? 
Byłoby świetnie!
 domyślam się, że płyty meblowe Really 
nadają się do kolejnego przetworzenia.
 Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że każde 
przetworzenie pogarsza jakość włókien.                                       
W cyrkularności cykl życia materiału przebiega 
kaskadowo. Na każdym kolejnym etapie włókno 
może przyjmować inną formę. ze zmielonych 
płyt meblowych nie wykonujemy kolejnych płyt. 
robimy z nich panele akustyczne. Ten produkt 
nosi nazwę acoustic Textile Felt.
 ogólnie mówiąc, w firmie opartej na 
zasadach gospodarki okrężnej dany materiał –                                                
w zależności od tego, na którym etapie cyklu ży- 
cia się on znajduje – powinien mieć inne, okre- 
ślone zastosowanie. To wcale nie oznacza, że 
każde kolejne wcielenie produktu musi być tańsze 
od poprzedniego. Przykładowo, panele akustyczne 
mają wysoką wartość na rynku, ponieważ zna- 



cznie poprawiają komfort życia ludzi. 
 czy materiał sam w sobie trzyma wartość?
Nie, tkaniny nie trzymają wartości. Przykładowo, 
bawełna z odzysku jest niemal bezwartościowa. 
Wartość nie wynika z samych włókien, tylko 
wytworzonego z nich produktu.
wyobraźmy sobie, że mam mebel wykonany                  
z płyty marki Really. po dziesięciu latach chcę 
go wymienić na nowy. z kim powinienem się 
skontaktować, by go odebrał do przetworzenia?     
z punktem sprzedaży mebli? producentem?                  
z kimś z firmy Really?
 jeśli mebel nie jest zniszczony, to najpierw 
powinieneś go komuś sprzedać. recykling 
materiału powinien się odbywać na samym          
końcu. Wtedy będzie czas na uruchomienie 
logistyki odwróconej.
 Dzisiaj firmy znakomicie sobie radzą                                   
z wypychaniem produktów na rynek. Producent 
materiałów sprzedaje je producentom mebli, ci 
z kolei wstawiają swój towar do sklepu, a sklep 
sprzedaje meble klientom końcowym. łańcuch 
dostaw jest tu wszystkim dobrze znany.
 Pytanie brzmi: dlaczego przedmioty nie 
wędrują równie sprawnie w drugą stronę? Prze- 
cież producentom mebli i sprzedawcom powinno 
zależeć na budowie i utrzymaniu silnych relacji 
z klientami. Na zachęceniu ich do ponawiania 
zamówień, by nie poszli do innej marki czy sklepu. 
Gospodarka cyrkularna pomaga w budowaniu 
lojalności klientów.
 a może, zamiast kupować meble, ludzie 
chcieliby je brać w leasing? albo subskrybować 

za miesięczną opłatą? Takie modele biznesowe 
widać już w branżach IT, oświetleniowej czy nawet 
w modzie. ale – oczywiście – nie ma jednego 
rozwiązania doskonałego dla wszystkich.
 Firma Really powstała kilka lat temu. 
dlaczego do tej pory nikt o niej nie słyszał?
Dyrektor firmy, czyli ja, lubi, gdy za słowami idą 
czyny. zbyt wiele w życiu słyszałam o niezrealizo- 
wanych rzeczach, które powinny być zrobione dla 
świata. Że coś koniecznie trzeba zrobić, ale potem 
nikt się tym nie zajmuje. ja nie mówię zbyt wiele, 
póki nie zacznę działać.
 jest wielka różnica pomiędzy wpadnięciem        
na pomysł a prowadzeniem związanego z nim 
biznesu. really już urzeczywistniła ideę i zgro- 
madziła wokół siebie partnerów biznesowych               
i klientów. jestem szczęśliwa i podekscytowana 
tym, że w mediolanie nareszcie wychodzę z cienia. 
Firma really jest gotowa. mogę robić biznes, 
rozmawiać z przedstawicielami firm, projektan- 
tami i mediami.
 Niestety, nie mogę uczynić, że Twoja firma 
stanie się sławna. mój blog jest maleńki. wybacz. 
Nic nie szkodzi, nie chcemy być sławni. Chcemy 
dobrze robić to, na czym się znamy, i zachęcać 
ludzi do wybierania materiałów powstających 
zgodnie  z zasadami gospodarki okrężnej.

arTykuł z TreNDNomaD.Com - TreND                        
z meDIolaNu: GoSPoDarka okręŻNa. 10/05/2017
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 Podczas panelu podsumowującego część inspiracyjną,  prelegenci anna Pawlak-kuliga, 

maria Potoroczyn,  johan adda oraz michał mazur odpowiedziel i  na trzy kluczowe pytania 

wybrane spośród ki lkunastu zadanych przez publiczność:

 „Jakie są konsekwencje digitalizacji i technologii w do- 

mach - jak je przewidzieć i projektować w biznesie z myślą o 

nich?”

  „1 rada dla biznesu i projektantów chcących rozpocząć 

współpracę na poziomie strategicznym.”

 „Jak projektować dla przyszłości - i w konsekwencji dla 

naszego pokolenia tylko już starszego o 10 lat.”

pyTaNia kTóRE padły podczas paNElu



mEETiNg boaRd

tablica do wymiany kontaktów pomiędzy uczestnikami wydarzenia 

design językiem biznesu.



sTudium pRzypadku



+ wzornictwo elementem strategii

+ ryzyko i  odwaga

+ audyt wzorniczy

 katarzyna Borkowska oraz Tomasz Pydo 
opowiedzieli o swojej współpracy z polskimi firmami 
produkcyjnymi. Podzielili się także swoimi wnioskami, 
radami i cytatami zebranymi podczas realizowanych 
projektów, strategii wzorniczych oraz wieloletniej 
współpracy z biznesem. Na przykładach dwóch kejsów 
zwrócili uwagę na korzyści i zmiany, które mogą być 
efektem wprowadzenia wzornictwa na poziomie 
strategii firmy, np. dotarcie do nowych grup odbiorców, 
wejście na nowe rynki, uniezależnienie się od dostawców 
gotowych wzorów z Chin i przeniesienie produkcji do 
Polski, poprawa wizerunku czy otrzymanie prestiżowych 
międzynarodowych nagród z dziedziny dizajnu. Na 
przykładach wielu firm zwrócili uwagę też na to jakie 
emocje i obawy mogą towarzyszyć firmom korzysta- 
jącym z wzornictwa po raz pierwszy. Prezentowane 
przykłady współpracy z biznesem opierały się na silnej 

potrzebie stworzenia przez firmy własnych wzorów                                                                                                        
i chęci bycia liderem na rynku. 
rozpoczynając tworzenie planu produktowego ważna 
jest analiza firmy pod kątem tego, „kim” jest, w jakim 
momencie rozwoju się znajduje, jakie ma aspiracje 
i potencjał  oraz jak wygląda jej otoczenie. Ważnym 
jest też, żeby tworzyć własną strategię wzorniczą 
w oparciu o analizę, a nie o to, co robią inni na rynku 
poprzez bezpośrednie naśladownictwo. To co sprawdza 
się u innych niekoniecznie sprawdzi się u Ciebie. Skąd 
wiadomo, że inni się nie mylą, albo że nie można inaczej, 
lepiej? Dzięki krytycznej analizie i własnej ścieżce 
rozwoju masz szansę dotrzeć do zupełnie innych ludzi, 
wypełnić niszę albo zaspokoić potrzeby, których inni 
nie dostrzegli kopiując siebie nawzajem. Ważnym jest, 
żeby szukać własnej drogi i tworzyć innowację. Skoro 
inni mogą - możesz też Ty.

kaTaRzyNa boRkowska i  Tomasz pydo

kaBo & PyDo wzORniCTwO JAKO ElEMEnT 
STRATEgii  fiRMy PROduKCyJnEJ





+ narzędzie wspierające komunikację

+ design thinking

+ wspólny język pomiędzy 
   projektantem a klientem

 Podczas wystąpienia Doroty Cetnarskiej ucze- 
stnicy mieli okazję zobaczyć, jak w firmie z branży 
reklamowej metodyka design thinking umożliwiła 
odkryć, a następnie rozwiązać specyficzne problemy, 
utrudniające sprzedaż usług firmy. 
 Dorota zaprezentowała wewnętrznie wypra- 
cowane narzędzia on-line i off-line, które stały się 
wspólnym językiem komunikacji między wieloma 
stronami zaangażowanymi w tworzenie kampanii 
reklamowej. rozwiązanie zdiagnozowanych pro- 
blemów przy pomocy zaprojektowanych narzędzi   

nie tylko ułatwiło czy przyspieszyło proces sprze- 
daży – w niektórych przypadkach uczyniło go 
możliwym. jednocześnie otwarty dostęp do narzę- 
dzi przyczynił się do ich popularności, budując                                          
platformę nawiązywania nowych kontaktów 
biznesowych.
 Podsumowując prezentację, Dorota przekazała 
uczestnikom kilka rad: eliminuj błędy swoich klien- 
tów, wzmocnij ich wiedzę, redukuj stres w kontakcie 
ze sobą – a tam, gdzie to możliwe, wypracuj z nimi 
wspólny język.

dESign w PROCESiE SPRzEdAży 
– zAPROJEKTuJ nARzędziA

doRoTa cETNaRska

amS



 Ćwicz myŚlENiE. jeśli chcesz działać 
konstruktywnie, kreatywnie oraz co najważnie- 
jsze – skutecznie – doskonal swoje myślenie. 
jesteś świetny w analizie i ocenie sytuacji? Ce- 
nisz logikę i potrafisz doskonale argumentować 
swoje racje? Te umiejętności, stanowiące trzon 
myślenia krytycznego, to nie wszystko. myślenie 
krytyczne jest niezbędne do testowania luk                                             
w projektach czy ideach, wyszukiwania ich słabych 
stron, jednak nie jest w stanie wygenerować 
nowych pomysłów. jak dowodzi dr edward de                                                                                                                        
Bono, światowy autorytet w zakresie technik 
myślenia, autor bestsellerowych publikacji, 
„krytyczna destrukcja jednej hipotezy nigdy 
nie wytworzyła lepszej. To kreatywność 
buduje lepsze hipotezy”. kreatywności służy 
myślenie lateralne. Termin ten wprowadzony 
przez dr de Bono to gotowość do pozbycia 
się sztywności w postrzeganiu i rozumieniu 
świata, zdolność do patrzenia na problem                                                                                            
z wielu stron, tworzenia pozornie nie istniejących 
połączeń przy rezygnacji z gotowych rozwiązań                                                                                             
i wzorów. umiejętności te można  nabyć i dosko- 
nalić, stosując wypracowane przez dr de Bono 
rozmaite narzędzia i techniki myślenia. Wiele 
błędów myślenia wynika z błędów percepcji, nie 
logiki. Dobrze oddaje to znany akronim GIGo  
czyli Garbage In Garbage out (śmieci na wejściu 
– śmieci na wyjściu). W przypadku myślenia 

oznacza on tyle, że jeśli percepcja jest ogra- 
niczona, logika prowadzi do błędnej odpowiedzi. 
jeśli Twoje spostrzeżenia są błędne, wyciągnięte 
na ich podstawie wnioski nie będą się do niczego 
nadawać, bez względu na to, jak perfekcyjna                                                                                          
logika do nich doprowadziła. Stosowanie 
opracowanych przez dr de Bono rozmaitych 
narzędzi myślenia może ograniczyć błędy 
percepcji. Wszystkie są bardzo proste, ale 
ogromnie skuteczne. uczą, jak  kierować uwagą 
by uniknąć wspomnianego efektu GIGo. 
Cytując ich autora: „jeśli będziemy widzieć świat 
wyraźnie, nasze myśli i działania będą do niego 
adekwatne”.
jeśli zainteresował Cię ten temat, polecam   lekturę:
edward de Bono „kurs myślenia”
edward de Bono „myślowa rewolucja”
edward de Bono „Sześć myślowych kapeluszy”
edward de Bono „Sześć ram myślowych”

 uFaj mETodom. jeśli sięgasz po raz pier- 
wszy po nową metodę, uczysz się jej – zaufaj. 
Twórcom i procesowi. Niezależnie czy sięgasz 
po narzędzia z zakresu design thinking, service                                                                                                                      
design, metody tworzenia i oceny modeli 
biznesowych, budowania strategii itd. Nie 
zniechęcaj się. Nawet jeśli w trakcie procesu 
sądzisz, że dana metoda w Twoim przypadku 
nie działa – nie przerywaj.  Przejdź krok po 
kroku, nie omijaj żadnego z elementów, choćby 

wydawał się tak prosty, że aż zbędny. jeśli 
zaś jakiś krok jest niezrozumiały – znajdź                                                                                                   
najlepsze objaśnienie. odpowiedz na każde 
pytanie, które masz przed sobą. zaufaj, że stoją 
za nimi tysiące godzin analiz i testów tereno- 
wych, dlatego każdy krok w nich jest gruntownie 
przemyślany i dopiero dojście do końca może 
objawić ich sens. Na końcu zawsze czeka nagroda 
– nawet jeśli nie wymyślisz super innowacji, to 
zobaczysz swój biznes, klienta, produkt czy usłu- 
gę z nowej perspektywy – i będziesz wiedział, co                
z tym zrobić. 
 pRakTykuj ciEkawoŚĆ. To pierwszy 
stopień do odkryć. jeśli poszukujesz nowych 
rozwiązań, niech zadziwienie stanie się Twoją 
drugą naturą. Poruszanie się wśród gotowych 
odpowiedzi prowadzi zawsze do gotowych, 
istniejących rozwiązań. Dlatego przyglądaj się 
uważnie światu   i stawiają nowe pytania. Cytując 
Dr marilee adams, międzynarodową ekspertkę 
do spraw rozwoju, autorkę: metody „Question 
Thinking”: „Świat pytań to świat możliwości. 
Pytania otwierają nasz umysł, łączą nas ze sobą 
i wstrząsają przestarzałymi paradygmatami. 
Pytanie niezadane to drzwi nieotworzone. Wielkie 
osiągnięcia zaczynają się od wielkich pytań”.

dOROTA CETnARSKA

Ćwicz myŚlENiE,  uFaj mETodom i  pRakTykuj ciEkawoŚĆ



+ ludzie i  emocje

+ future thinking

+ shopa labs - innovation 
   parnership program  

 radosław poczas swojej prezentacji przed-   
stawił projekt - ShoPa labs - Innovation Parnership 
Program - pierwszą kreatywną przestrzeń stwo- 
rzoną przy współpracy z Grupą Passio. mogliśmy 
też zapoznać się z procesem strategicznym, który 
został objęty w tych działaniach i składał się                                            
z poszczególnych etapów: deep future thinking, 

design thinking, product engineering oraz produ- 
ction engineering. „Nie chodzi tylko i wyłącznie                                                                                                         
o pieniądze” - mówił radek - „Przede wszystkim 
chodzi o ludzi i emocje, które dostarczamy na 
rynek. Chodzi o rzeczy, które produkujemy oraz       
projektujemy dla nich. To dla nas ważny element                                         
w procesie”

Radosław RaTajczak

ShoPa dESign THinKing i  JEgO ROlA 
w STRATEgiCznyM ROzwOJu fiRMy





CO ROBić, JEśli PROJEKTOwAnA innOwACJA OBEJMuJE 
więCEJ niż JEdEn KRAJ, A nA dOdATEK JEST MEdyCznA? 
#HuMAnBEHindEvERynuMBER

+ human behind every number

+ badania jakościowe

+ kontekst i  wrażliwość

dymiTR RomaNowski

The STory

 #humanBehindeveryNumber to projekt ba- 
dawczy realizowany przez The Story w 6 krajach 
świata. Dymitr romanowski podczas swojej prelekcji 
opowiedział o głównym celu tego projektu, którym 
jest analiza i optymalizacja badania klinicznego 
jako usługi świadczonej pacjentom. Bazując na 
tym złożonym oraz szczegółowo opracowanym 
przykładzie,  prelegent podzieli się swoimi sześcioma 
wskazówkami, składającymi się na sukces projektu 
#humanBehindeveryNumber:    
1. Narodowość pacjenta i kultura kraju bezpośrednio 
wpływa na zachowania uczestnika podczas badań 
jakościowych i jest to kontekst, który trzeba skrupulatnie 
opracować przed fazą badawczą.

2. Sukces nie leży w narzędziach, a w przekonaniu 
badanych do siebie. „mieliśmy tylko 5 minut na 
przekonanie pacjenta do siebie, tak aby szczerze 
opowiedział nam o swojej historii.”
3. Branża ma znaczenie, szczególnie w pracy facilita- 
tora. Doświadczenie w zakresie uX, service design, czy 
badań jakościowych w jednej branży nie oznacza, że 
odniesie się sukces na tym samym polu w innej branży.
4. Wrażliwość - nie mylić ze współczuciem. każda usługa 
medyczna jest osobista, prawdziwa i bardzo ludzka.
5. Video. Wywiad oraz warsztat przed kamerą wymaga 
zmiany nawyków facilitatora i operatora kamery. 
6. kontekst - jest wszystkim w fazie badań jakościowych 
- to jest pierwszy element do opracowania. 





sTudium pRzypadku PaNel + DySkuSja



 Podczas panelu podsumowującego część inspiracyjną,  prelegenci katarzyna Borkowska, 

Tomasz Pydo, Dorota Cetnarska,  radosław ratajczak oraz Dymitr romanowski odpowiedziel i 

na trzy kluczowe pytania wybrane spośród ki lkunastu zadanych przez publiczność:

NoTka podsumowująca paNEl

 „Jaka była Twoja największa porażka we współpracy biznes-

projektant?”

  „Jak uniknąć projektowania rozwiązań, które mają nega- 

tywny wpływ na człowieka i jego ekosystem. Jak reagować, gdy 

takie sytuacje się wydarzą?”

 „Jak przewidzieć potencjalne obawy po stronie biznesu 

związane z potencjalną współpracą z projektantem i jak na nie 

reagować?”



blok pRakTyczNy



johaN adda

Były aPPle uX arChITeCT HuMAn AdAPTivE dESign fOR MOBilE

WraŻeNIa uCzeSTNIkÓW
Po WarSzTaCIe 

 johan podczas swoich warsztatów wraz                            
z uczestnikami, skupił się na tym w jaki sposób ludzie 
działają z najbardziej intymnym urządzeniem jakim 
jest telefon. Celem kursu było wyostrzenie punktu 
widzenia uczestników na temat mobile thinking, 
pogłębienia ich zrozumienia i poszerzenie ich pra- 
ktyki. uczestnicy skupili się na tym jak projektować 
dla ludzi i dla emocji - czyli jak poczuć, co naprawdę 

myśli człowiek, a nie projektant. Grupa wspólnie 
zastanawiała się nad tym, jaki model mentalny 
stworzyć aby podczas napotykania błędów 
poznawczych nie zgubić się w nich. Według johana, 
podejście wypracowane podczas warsztatów             
będzie kluczem do udanego online-biznesu, 
prowadzonego przez nadchodzące dziesięciolecia.

 „Już raz brałam udział w warsztatach 
prowadzonych przez Johana, wróciłam przez jego 
osobowość. nie daje konkretnych rozwiązań, otwie- 
ra oczy i pokazuje w którą stronę możemy iść żeby 
się więcej  dowiedzieć.”

 „zaskakujące są statystyki o spadającym 
zastosowaniu komputerów w codziennym życiu. 
Jako projektanci zaczynamy od desktopów i ekra- 
nów, bo uważamy, że to jest najważniejsze. Johan 
przedstawił nam nową stronę - telefon nie jest 
najważniejszy a komputery umierają.”



bEaTa michalska-domiNiak i  pioTR g Rocholiński 

urząD marSzałkoWSkI
WojeWÓDzTWa łÓDzkIeGo
/ WarSzTaT INNoWaCjI

dESign THinKing SPRinT

WraŻeNIa uCzeSTNIkÓW
Po WarSzTaCIe 

 Podczas warsztów z Beatą michalską-
Dominiak oraz Piotrem Grocholińskim grupa miała 
okazję na żywo doświadczyć - Sprintu Design 
Thinking w 5 krokach. uczestnicy przeszli przez 
etap obserwacji, definiowania potrzeb, ideacji, 
zaprojektowania pomysłu oraz jego testowania. 
Dzięki tym warsztatom uczestnicy byli w stanie 
precyzyjnie definiować potrzeby użytkownika, 

wskazywać największe bolączki i oczekiwania 
związane z zaspokojeniem tej potrzeby. Na tej 
podstawie kreowali rozwiązania i szybko testowali 
je z klientami. W konsekewncji uczestnicy stwo- 
rzyli rozwiązania posiadające unikalną wartość 
(value propoistion) dopasowaną do potrzeb 
użytkownika. 

 „najbardziej utkwił mi w pamięci cytat 
«człowiekocentryzm» i trzymanie się według mnie 
tego jest najważniejsze. To jest chyba nasz odruch 
naturalny – wiemy jak, wiemy co, ale naprawdę 
nie rozwiązujemy problemu”

 „Mi chyba najbardziej podobało się 
stwierdzenie «żeby mieć dobry pomysł - trzeba 
mieć wiele pomysłów». Ten warsztat zainspirował 
mnie do tego aby poszukiwać innych  pomysłów” 



 Steve jobs twierdził, że wszystko co nazy- 
wamy życiem, co znajduje się wokół nas, zostało 
zrobione przez ludzi, którzy wcale nie byli            
mądrzejsi od nas.  
my też tak możemy… podobno. Co zatem powo- 
duje, że jedni odnoszą spektakularny sukces, 
a inni trochę mniejszy? może to kreatywność, 
pomysłowość, może pieniądze, a może 
determinacja, siła, upór i wiara w to, że można 
wszystko?
 W latach 70-ych ubiegłego stulecia na 
uniwersytecie Stanforda naukowcy postanowili 
sprawdzić na czym polega sukces projektantów 
i jak można skutecznie zaadaptować ich proces 
do tworzenia rozwiązań biznesowych. W efekcie 
wieloletnich eksperymentów i doświadczeń 
powstał pięcio etapowy proces projektowania 
wykorzystujący know how biznesowe i techno- 
logiczne, nazywany Design Thinking. Proces ten 
integruje myślenie strategiczne z myśleniem 
kreatywnym w ramach ściśle określonych eta- 
pów, koncentrujących się na poszukiwaniu 
odpowiedzi na następujące pytania:

·   dla kogo projektujemy rozwiązanie?
·   jaki problem rozwiązujemy?
·   co w związku z tym jesteśmy w stanie
       zaproponować?
·   jak wygląda i działa rozwiązanie?
·   co użytkownicy sądzą o rozwiązaniu?

10 najważniejszych cech procesu design 
Thinking*:
1. klient w centrum uwagi - podstawowym filarem 
myślenia projektowego jest człowiek i prawdziwe 
zrozumienie jego oczekiwań, dzięki któremu 
jesteśmy w stanie dostarczyć wartościowe 
rozwiązania.
2. multidyscyplinarność – praca w zróżnicowanych 
zespołach pozwala wykorzystać mnogość 
kompetencji, perspektyw i doświadczeń.
3.  każdy jest kreatywny - przyjęcie zasady, że 
każdy jest wartością w zespole, a wszystkie 
pomysły są własnością grupy.
4. Duża dawka empatii – dzięki aktywnemu 
słuchaniu, obserwacji i zadawaniu pytań, proces 
pozwala na znalezienie problemów, z których 
istnienia nikt wcześniej nie zdawał sobie sprawy, 
a których rozwiązanie może w znaczący sposób 
ułatwić nasze życie lub podnieść jego jakość.
5. Popełnianie błędów – w biznesie akceptowane 
w niewielkim stopniu, są jednak nieodzownym 
elementem każdego działania. Popełnianie błędów 
pomaga w zrozumieniu tego, co poszło nie tak               
i przybliża nas do realizacji zamierzonego celu.
6. eksperymentowanie – nie ma złych pomysłów, 
czasami warto sprawdzić postawioną hipotezę, 
nawet jeśli wydaje się nieoczywista. Często    
efekty eksperymentów mogą być nieocenioną 
inspiracją.

7. myślenie rękami – proces design thinking          
zakłada bardzo szybkie testowanie pomysłów. 
Temu służą prototypy produktów i usług, których 
użyteczność i funkcjonalność jest sprawdzana 
przez realnych użytkowników. Daje to proje- 
ktantom informacje zwrotne – bardzo cenne na 
etapie doskonalenia pomysłów. 
8.  Iteracyjność – proces design thinking to ciągłe 
robienie, sprawdzanie i ulepszanie – do czasu, aż 
damy klientom to, czego naprawdę potrzebują.
9. Wyjście poza schematy – nie próbujmy 
dopasowywać działań do procedur. otwartość                    
i inspiracje pochodzące czasami z bardzo   
odległych obszarów, mogą być pomocne przy 
projektowaniu nowych rozwiązań.
10. Szybkie wdrożenie – tzw. mVP - produkt                         
o minimalnej koniecznej funkcjonalności.
 
*katalog jest subiektywnym wyborem autorów

BEATA MiCHAlSKA-dOMiniAK
i PiOTR gROCHOlińSKi

10 kluczowych aRgumENTów za dEsig N ThiNkiNg



pioTR włodaRczyk 

SCRuM lEgO gAME - gRA SyMulACyJnA

WraŻeNIa uCzeSTNIkÓW
Po WarSzTaCIe 

 uczestnicy warsztatów Scrum lego Game 
mieli okazję nauczyć się jak projektować 
doświadczenie zarządzania projektami, jak 
osiągać biznesowe cele popełniając błędy, 
jak wyciągając z nich wnioski oraz naukę 

na przyszłość. Poznali nie tylko metodykę                                
i kluczowe zasady Scrum, ale i dowiedzieli się 
także jak ważną rolę w zarządzaniu projektami 
odgrywa odpowiednia komunikacja.

 „dobra energia, dużo wiedzy, świetny 
sposób na poznanie metody. Czułam swobodę, 
bezpośredniość w prowadzeniu.”

 „Prowadzący chętnie odpowiadał na każde 
pytanie, a warsztaty były prowadzone w sposób 
ciekawy i zrozumiały, nawet dla osób, które           
z tematyką SCRuM spotkały się pierwszy raz.”

laBoraTorIum ee



alicja wiaNEcka i  maREk adamczEwski

JAK STwORzyć dREAM TEAM w PRACy z PROJEKTAnTEM? 

WraŻeNIa uCzeSTNIkÓW
Po WarSzTaCIe 

 Warsztat alicji i marka skupiał się na tworzeniu 
interdysciplinarnych zespołów projektowych ponie- 
waż, według prowadzących, tworzenie innowacji 
produktowej nie jest możliwe w pojedynkę. za 
pomocą ankiety Belbina najpierw uczestnicy mieli 
okazję określić swoje predyspozycje zespołowe, 
wcielić się w rolę product managera, designera, 
konstruktora, ekonomisty lub handlowca. Następnie, 

pracując w zespole tworzyli założenia do projektu 
szczególnie zwracając uwagę na potrzeby przyszłego 
użytkownika. Dzięki stworzeniu zespołu, którego 
częścią są tacy pracownicy, radzenie sobie z serią 
problemów, pojawiających sie zanim powstanie 
produkt końcowy, jest łatwiejsze. Na koniec 
warsztatów uczestnicy wzajemnie ocenili swoją 
pracę w obranych rolach.

 „zaskakujące było, że wszyscy oczekiwali, 
że będziemy briefy oceniać pod kątem trafności, 
okazało się że będziemy oceniać jaką my rolę 
pełnimy. i to jest najtrudniejsze i to trzeba przyjąć. 
Czułam silną grupę, która ma sporą wiedzę w pracy 
zespołowej i projektowej” 

 „Jestem projektantką wnętrz i mogę wiedzę 
przełożyć do mojego projektowania. fajne jest 
uświadomienie sobie mnogości aspektów, które 
trzeba wziąć pod uwagę w procesie projektowania. 
widać, że prowadzący to profesjonaliści w swojej 
dziedzinie.”

maraDDeSIGN



 jedną z największych przeszkód we wdrażaniu 
wzornictwa jest brak umiejętności organizowania 
zespołów wdrożeniowych kierowanych później 
przez „product managera”, zwanego niegdyś 
kierownikiem projektu. Praca współczesnego 
designera w żadnym wypadku nie polega wyłącznie 
(i osobno) na tworzeniu wizerunku produktu                  
w zaciszu studia projektowego. konieczne jest 
jego stałe uczestnictwo na wszystkich etapach 
procesu wdrażania. od decyzji co będziemy 
wytwarzać, poprzez specyfikację nowego projektu, 
kreację, badania, prototypowanie, aż do nadzoru 
nad pierwszą serią produkcyjną. Taki zespół 
musi się składać z technologów, konstruktorów, 
ekonomistów, czasem potrzebny jest socjolog czy 
psycholog. Bez ich wiedzy projektant jest właściwie 
bezradny, „strzela w ciemno”, a szansa na sukces 
rynkowy innowacji jest niewielka. rzeczywiście 
pewniejsza jest wtedy produkcja sprawdzonego 
już przez kogoś wzoru. jednak jeżeli już potrafimy 
zorganizować taki zespół, pojawia się kolejna 
przeszkoda – brak wiedzy na temat metod pracy, 
działania zmierzającego do skutecznego, a więc 
dającego mierzalny zysk wdrożenia innowacyjnego 
produktu. Wszak innowacja jest przeciwieństwem 
rutyny, oczekujemy od wszystkich uczestników 
procesu, aby pracowali, podejmowali decyzje inne 
niż dotychczas – a jednocześnie krok po kroku, 

zgodnie z harmonogramem i zaplanowanym 
budżetem zmierzali do określonego na początku 
celu. Niełatwe zadanie. Na szczęście współczesne 
narzędzia metodyczne, ciągle rozwijane i udo- 
skonalane, ułatwiają jego realizację. Trzeba je 
tylko poznać, uwierzyć w konieczność ich użycia, 
nauczyć się stosować. osobiście uważam, że 
nie ma lepszego sposobu przekazywania wiedzy 
metodycznej jak właśnie warsztaty prowadzone 
przez doświadczonych, skutecznych projektantów, 
których umiejętności zostały wielokrotnie 
zweryfikowane zrealizowanymi już wdrożeniami 
innowacyjnych produktów czy usług.

MAREK AdAMCzEwSKi

iNTERdyscypliNaRNy zEspół i  mETodyczNE działaNiE kluczEm 
do sukcEsu wE wdRażaNiu pRodukTu Na RyNEk.



+ collaborative networks

+ changing society

+ knowledge

maxim dEduskhoV

DeDuSkhoV

 What has diversity to do with innovation? - how 
can design driven interdisciplinary teams innovate 
in a future-proof way.
 maxim Dedushkov jako doktorant na manchester 
metropolitan university bada kluczowe czynniki 
sukcesu innowacyjnych projektów. Według niego 
w aktualnym świecie nadmiaru (hypercomplexity, 
nadmiernej dyspersji) i super szybkich zmian, 
odpowiedzią na eskalujące problemy ekonomiczne 
oraz społeczne, mogą być tylko kompleksowe 
rozwiązania.
 Takie rozwiązania najprawdopodobniej pojawią 

się w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, 
które mają znaczną przewagę w innowacji. 
Takie zespoły dostarczają  znaczące, rozsądne, 
zrównoważone rozwiązania na przyszłość (future-
proof). W odróżnieniu od grupy multidyscypli- 
narnych,  zespoły interdyscyplinarne mają wpływ na 
wszystkie elementy procesów w organizacji. Tworzą 
wartość poza silosowymi ograniczeniami. Dlatego, 
jeżeli miałbyś wybrać jeden element, na który należy 
zwrócić uwagę w pracy interdyscyplinarnej, to według 
maxima będzie to element zaufania w zespole.

wHAT HAS divERSiTy TO dO wiTH innOvATiOn?



how can design driven interdisciplinary 
collaborative networks help business and the 
public sector innovate in a future-proof way?
 
of course, our failures are a consequence of many 
factors, but possibly one of the most important is 
the fact that society operates on the theory that 
specialization is the key to success, not realizing 
that specialization precludes comprehensive 
thinking. (buckminster Fuller)
 
We are living in a complex, interconnected and 
rapidly changing society. Design is an important 
part of this change. Nevertheless, we’ve been 
reading about warnings that design is lagging 
behind. Instead of offering solutions it is actually 
more and more recognized as part of the problem: 
not willing or able to confront the current social, 
environmental and economical challenges. 
(Predan forthcoming) Victor margolin wrote that 
it is possible to reinvent design, If the will exists 
amongst designers. “If it doesn’t, designers will 
simply remain part of the problem whose solution 
other professions will need to invent.” (margolin 
2002)
meanwhile more and more professionals choose 
to work as a freelancer. The number of freelancers 
in the eu increased by 45% from 6.2 million to 8.9 
million in 2013, making them the fastest growing 

group in the eu labour market (leighton and 
Brown 2013). In the uSa 55 million professionals 
freelanced in 2016. This is 35% of the uS workforce 
(upwork 2016).
It is widely acknowledged that design can add 
value to the innovation processes in the business 
and public sector (Chiva and alegre 2009, Dell’era 
and Verganti 2007, Design Council 2015, martin 
2009) even on strategic level (hill 2012, holsten 
2011, holland and lam 2014, Stevens 2010). 
Furthermore we see more and more evidences 
that interdisciplinarity is the key to successful 
innovation (Blackwell et al. 2010, Payne 2014, 
Barrett et al. 2011).
my hypothesis based on the trends described 
above is that in the world of hypercomplexity 
and hyper rapid changes the answer to the 
escalating economic and social problems can 
only be a complex, comprehensive solution. and 
such a solution is more likely to emerge from 
design focused interdisciplinary collaborative 
networks which I believe will have the advantage 
in innovation. These collaboratives are expected to 
deliver meaningful, feasible, sustainable, future-
proof solutions.
a typical reason for forming a network is that 
there are synergies between the members, that is 
a network is more than the sum of the members 
(Provan and kenis 2008). There are obvious 

potential benefits of collaborative networks like 
access to resources, knowledge, complementary 
skills and capacities, flexibility and responsiveness 
which allow each member to focus on its core 
competencies while keeping a high level of agility. 
“In addition to agility, the new organizational forms 
also induce innovation, and thus creation of new 
value, by confrontation of ideas and practices, 
combination of resources and technologies, and 
creation of synergies.” (Camarinha-matos and 
afsarmanesh 2006)
Scholars agree that such networks provide proper 
answers to wicked, complex problems (Isett et 
al. 2011) and are a nurturing environment for 
innovation activity (hoberecht et al. 2011, Thorgren, 
Wincent, and Örtqvist 2009/9, Gloor 2006, a.T. 
kearney and ImP3rove — european Innovation 
management academy 2015).
But there is no gain without pain. “Cross-sector 
collaborations, although a promising mechanism 
for addressing issues that are complex and 
interconnecting, are no panacea, and can create 
as well as solve problems.” (janice k. et al. 2014) 
Some natural challenges occur by working in a 
collaborative network like achieving consensus, 
loss of autonomy, coordination fatigue and costs, 
management complexity, power imbalance and 
resulting conflict.
The crucial factors described by scholars to 

“ThE oNly impoRTaNT ThiNg abouT dEsig N is how iT RElaTEs 
To pEoplE” - viCTOR PAPAnEK



overcome this challenges are leadership and 
management (Provan and kenis 2008, huxham and 
Vangen 2013, keast et al. 2004, Provan and lemaire 
2012). But they all missing the point by not taking 
the emerging management theories and practices 
into consideration. a close investigation of new 
approaches such as sociocracy, management 
3.0 (appelo 2010) and holacracy brings a new 
perspective to the management models of the 
networks.
another novel viewpoint to the research of the 
collaborative networks would be the findings of 
behavioural science. although the literature often 
describes collaborative network as a network 
of organizations but ultimately, it is people who 
collaborate. Such core factors as trust, engagement 
and motivation are subjects of behavioural science 
research.
my argument is that collaborative networks as we 
know them today are far from perfect. Designing an 
appropriate leadership and management system 
will help this networks to fulfil their potential. 
The final aim of this research is to design such 
system. Inspired by the business model canvas my 
ambition is to develop the collaborative network 
canvas, a practical tool to design successful 
interdisciplinary collaborative networks. If you are 
interested in this research please contact me!

MAxiM dEduSKHOv



 jak interdyscyplinarne sieci współpracy                     
napędzane designem pomagają przedsię- 
biorstwom i sektorowi publicznemu wprowadzać 
innowacje przygotowane na problemy przyszłości?
oczywiście nasze niepowodzenia są konsek- 
wencją wielu czynników, ale być może jednym                                                        
z najważniejszych jest fakt, że społeczeństwo 
działa na teorii, że specjalizacja jest kluczem 
do sukcesu, nie zdając sobie jednak sprawy, że 
specjalizacja uniemożliwia kompleksowe myślenie. 
(Buckminster Fuller)
 Żyjemy w złożonym, wzajemnie połączonym                      
i szybko zmieniającym się społeczeństwie. 
Projektowanie jest ważną częścią tej zmiany. 
Niemniej jednak, widzieliśmy ostrzeżenia, 
że projektowanie pozostaje w tyle. zamiast 
oferowania rozwiązań, coraz częściej uznawane 
jest za część problemu: nie chce lub nie może 
stawić czoła bieżącym wyzwaniom społecznym, 
środowiskowym i ekonomicznym. (Predan 
forthcoming) Victormargolin napisał, że możliwe 
jest ponowne opracowanie projektowania, jeśli 
wśród projektantów zaistnieje taka wola. „jeśli 
jej nie będzie, projektanci pozostaną częścią 
problemu, którego rozwiązanie spocznie na        
innych zawodach.” (margolin 2002)
Tymczasem coraz więcej profesjonalistów              
decyduje się na pracę jako freelancer. liczba 
freelancerów w ue wzrosła o 45% z 6,2 do 
8,9 milionów w 2013 r., co czyni ją najszybciej              

rozwijającą się grupą na rynku pracy w ue                                                                                           
(leighton and Brown 2013). W Stanach 
zjednoczonych w 2016 roku pracowało 55 
milionów freelancerów. Co przekłada się na 35% 
amerykańskich pracowników (upwork 2016).
Powszechnie wiadomo, że projektowanie może 
przyczynić się do wzrostu innowacyjności                                     
w sektorze przedsiębiorstw i w sektorze publicznym 
(Chiva and alegre 2009, Dell’era and Verganti 
2007, Design Council 2015, martin 2009) nawet 
na poziomie strategicznym (hill 2012, holsten 
2011, holland and lam 2014, Stevens 2010). 
Ponadto pojawia się coraz więcej dowodów na to, 
że interdyscyplinarność jest kluczem do innowacji 
(Blackwell et al. 2010, Payne 2014, Barrett et al. 
2011).
 moja hipoteza, oparta na opisanych powyżej 
obserweacjach, polega na tym, że w świecie 
nadmiernej złożoności (hypercomplexity)                                   
i szybkich zmian odpowiedź na eskalujące 
problemy gospodarcze i społeczne może być 
jedynie złożonym i kompleksowym rozwiązaniem. 
I prawdopodobne jest, że takie rozwiązanie 
wypłynie z interdyscyplinarnych sieci współpracy, 
które moim zdaniem będą miały przewagę                                           
w zakresie innowacji. Współpracownicy ci będą            
w stanie wykreować znaczące, wykonalne i trwałe 
rozwiązania gotowe na zderzenie z przyszłością.
Typowym powodem do utworzenia sieci jest 
synergia pomiędzy jej członkami, czyli sieć jest 

czymś większym niż suma jej członków (Provan 
and kenis 2008). Istnieją oczywiste zalety sieci 
współpracy, takie jak dostęp do zasobów, wiedzy, 
komplementarnych umiejętności i możliwości, 
elastyczność i szybkości reagowania, co pozwala 
każdemu z członków skoncentrować się na 
podstawowych kompetencjach przy zachowaniu 
wysokiego stopnia zwinności. „oprócz zwinności, 
nowe formy organizacyjne zachęcają również do 
innowacji, a tym samym tworzą nową wartość 
poprzez konfrontację idei i praktyk, połączenie 
zasobów i technologii oraz tworzenie synergii” 
(Camarinha-matos and afsarmanesh 2006)
uczeni zgadzają się, że takie sieci zapewniają 
właściwe odpowiedzi na skomplikwoane, złożone 
problemy (Isett et al. 2011) i są środkiem 
pobudzającym aktywność innowacyjną (ho- 
berecht et al. 2011, Thorgren, Wincent, and 
Örtqvist 2009/9, Gloor 2006, a.T. kearney and 
ImP3rove — european Innovation management 
academy 2015)
 ale nie ma zysku bez bólu. „Współpraca 
międzysektorowa, chociaż jest obiecującym 
mechanizmem rozwiązywania problemów, które                                                                                                          
są złożone i wzajemnie powiązane, nie jest 
panaceum, może stwarzać i rozwiązywać                                      
problemy” (janice k. i in., 2014). Samorzutnie 
powstają problemy takie jak osiągnięcie 
konsensusu, utrata autonomii, zmęczenie i koszty 
wynikajace z potrzeby koordynacji, złożoność 

„jEdyNą ważNą RzEczą w pRojEkTowaNiu jEsT To, jak odNosi się do 
ludzi” - viCTOR PAPAnEK



zarządzania, nierównowaga władzy i wynikające      
z niej konflikty.
 kluczowymi czynnikami opisanymi przez 
naukowców w celu przezwyciężenia tych wyzwań 
to przywództwo i zarządzanie (Provan and kenis 
2008, huxham and Vangen 2013, keast et al. 
2004, Provan and lemaire 2012). ale większość 
badań nie bierze pod uwagę nowych teorii i praktyk 
zarządzania. Wnikliwe badanie nowych podejść, 
takich jak socjokracja (sociocracy), zarządzanie 
3.0 (appelo 2010) i holakracja (holacracy) ukazuje 
nową perspektywę na modele zarządzania sieciami.
Innym nowym spojrzeniem na badania sieci 
współpracy byłyby odkrycia nauk behawioralnych. 
Chociaż literatura często opisuje sieci współpracy 
jako sieć powiazanych organizacji, ostatecznie to 
ludzie są jednostkami, które współpracują. Takie 
kluczowe czynniki jak zaufanie, zaangażowanie 
i motywacja są przedmiotem badań nauk 
behawioralnych.
 uważam, że sieci współpracy, jakie znamy 
dzisiaj, są dalekie od doskonałości. zaplanowanie 
odpowiedniego systemu zarządzania i przy- 
wództwa pomoże tym sieciom osiągnąć ich 
potencjał. ostatecznym celem moich badań jest 
zaprojektowanie takiego systemu. zainspirowany 
wzorem modelu biznesowego chcę opracować 
model sieciowej współpracy, praktycznego 
narzędzia do projektowania sprawnych, inter- 
dyscyplinarnych sieci współpracy. jeśli jesteś 
zainteresowany tymi badaniami, skontaktuj się    
ze mną!

MAxiM dEduSKHOv



zuzaNNa skalska

SzTORM dlA KREATywnyCH Myśli 

WraŻeNIa uCzeSTNIkÓW
Po WarSzTaCIe 

 Warsztat - kompetencje przyszłości - 
prowadzony przez zuzannę Skalską, na co dzień 
pracującej jako profesjonalny analityk trendów,            
w obszarze szeroko rozumianej innowacji, designu 
i biznesu. Podczas warsztatów uczestnicy mieli 
za zadanie skupić się obszarach -  Czy można 
zaprojektować dziś swoje życie zawodowe 
przyszłości?  Co będzie w nim ważne w tym szybko 

zmieniającym się świecie? Czy możemy przechy- 
trzyć czas?
 „Przepis na sukces w życiu i pracy składa się                                                                                                           
z wielu czynników. Być może jednym z najważ- 
niejszych jest umiejętność adaptowania się do 
«nowego» w świecie pełnym ulepszanej technologii                                
i ciągłych zmian trendów” larry kim

 „dla mnie wartościowe było zdanie innych ludzi, 
zderzenia ich poglądów w jednym miejscu oraz żywa 
dyskusja.”

 „najważniejsze dla mnie było to, że nie skupili- 
śmy się na kompetencjach twardych ale i miękkich 
- w końcu to od człowieka zależy, jak się świat będę 
zmieniał. Po tym warsztacie na pewno będę szukała 
więcej informacji na temat współpracy zespołowej       
i komunikacji. zuza jest prawdziwa i wartościowa, 
nie jest to nauka sucha.” 

360INSPIraTIoN.Nl



 w zachodnich organizacjach zarządzanie 
innowacją staje się już bardzo ważnym elementem 
całościowego zarządzania firmą. bo innowacja 
nie jest nowym produktem czy rozwiązaniem 
technologicznym. jest nią kultura firmy, czyli 
inny od dotychczasowego sposób myślenia. 
od początku lat 90. jesteśmy świadkami wielkich 
zmian zachodzących w świecie biznesu i podejściu 
do konsumenta, które nieodwracalnie zmieniły 
nasze społeczeństwo, a zarazem naszą zachodnią 
cywilizację. W tym czasie niezwykle ważne stało 
się analizowanie trendów związanych z nie- 
materialnymi doznaniami konsumentów. Brzmi 
magicznie, ale tak właśnie reagujemy na zakupione 
towary. Ważna jest nasza reakcja przy otwieraniu 

opakowania, przy zrozumieniu instrukcji, musimy 
również wiele funkcji rozpoznać automatycznie. 
Ważne jest to, jak produkt pachnie, jak „czujemy” 
go w ręku, nawet - jak szybko wyblakną jego 
kolory. z punktu widzenia sprzedaży te czynniki są 
może mało istotne, ale z punktu widzenia lojalności                    
i przywiązania klienta do marki  - kluczowe. o takie 
aspekty swojego biznesu dbali tylko liderzy, cała 
reszta była zainteresowana wyłącznie rosnącą 
liczbą sprzedanych produktów.
od produktu do potrzeby
 marzeniem liderów, którzy wyznaczali kierunek 
zmian, było posiadanie produktu lepszego od 
konkurencji. musiał on być nie tyle lepszy, co 
najlepszy, najbardziej zaskakujący i najbardziej 
pożądany przez konsumenta. Szukanie nowych 
rozwiązań, które miały pomóc osiągnąć ten cel, 
przyniosło za sobą najlepsze czasy dla biznesu, 
gospodarki i cywilizacji. rozwijały się zarówno 
wielkie korporacje, jak i segment małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz firmy rodzinne. zmieniał się 
też świat designu. 
 Szybko okazało się jasne, że istotą tych 
poszukiwań nie jest stworzenie kolejnego 
produktu, lecz wykreowanie następnej, dotąd 
nieznanej potrzeby. To ona stała się nową dźwignią 
handlu, a co za tym idzie nowym narzędziem 
marketingowym. reklamy ścigały się ze sobą, jak 
partie polityczne walczące o swoich wyborców.  

marki stworzyły nowego konsumenta – „potwora”, 
wiecznie głodnego nowych potrzeb, nowości                    
i innowacji. W konsekwencji, dzisiaj sami sobie 
wmawiamy wiele zbędnych „potrzeb”. Staliśmy się 
bierni. oczekujemy tylko „nowości”, i jeżeli ich nie 
ma, przestajemy się interesować produktem czy 
marką. 
kompleks firm bloku wschodniego
Dotychczasowy arsenał marketingowy się wypalił. 
znowu trzeba szukać nowych sposobów, by nas 
wiązać z rynkiem produktów. Tym razem ma to być 
innowacja. Nikt dokładnie nie wie co ona oznacza, 
ale wszyscy wiedzą, że unia europejska daje na 
nią duże dofinansowanie. jak ją rozumieć? Co                  
z nią zrobić? Czy stanie się kolejną wydmuszką 
„nowości” rynkowych marketingu? jakie jest 
jej znaczenie dla firm, ekonomii państwa i dla 
kowalskiego? Czy innowacja polega na wymyśleniu 
kolejnej „potrzeby”? Czy oznacza w jednym kubku 
ucho większe niż w innym? Inny kolor czerwony niż 
ten, którego używa konkurencja? jest telefonem, 
z którego też można zadzwonić? 
 Na konferencji w kijowie, zorganizowanej pod 
hasłem „Świętej Pamięci Design”, jednym z gości 
był jan- erik Baars, prof. na wydziale Design 
managament na uniwersytecie Nauk Stosowanych 
w lucernie (university of applied Sciences). ma za 
sobą doświadczenie zawodowe jako szef strategii 
i rozwoju w różnych działach dużych firm - Philipsa 

jEj wysokoŚĆ iNNowacja



czy T-mobile. Na konferencji prof. Baars bardzo 
trafnie podsumował przyszłą role designu, mówiąc, 
że „bardziej niż projektu nowego produktu, biznes 
potrzebuje lepiej zaprojektowanej organizacji 
firmy i jej zarządu”.
 Tym stwierdzeniem dotknął wielkiego 
kompleksu, jaki mają firmy byłego bloku 
wschodniego. Wszystkie myślą, że poprzez 
współpracę z projektantem lub - gorzej - z młodymi 
projektantami (pokazując w ten sposób, że nie 
mają budżetu), zapewniają sobie ekonomiczny 
wzrost. Żadna z tych firm nie ma działu rozwoju 
z prawdziwego zdarzenia, nie zatrudnia 
kompetentnych strategów, projektantów i nie 
robi badań. Nie buduje wizji przyszłości, nie ma 
konceptów, bo to nie istnieje w ich świadomości 
i kulturze zarządu. W niektórych firmach 
projektantem jest sam prezes, a stylistką jego 
żona. a prawda jest taka, że jak nie ma pieniędzy 
na rozwój, to nie ma też innowacji.
idea najbliższej przyszłości
 W zachodnich organizacjach zarządzanie 
innowacją staje się już bardzo ważnym elementem 
całościowego zarządzania firmą. Bo innowacja nie 
jest nowym produktem czy nowym rozwiązaniem 
technologicznym. jest nią kultura firmy, a co za 
tym idzie - inny sposób myślenia. już nie dyrektor 
zarządzający sprzedażą, nie szef produkcji czy 
marketingu tylko dyrektor zarządzający rozwojem     
i innowacją zajmie wkrótce najważniejsze miejsce w 
szeregach zarządu. Bo co będą tamci produkować   

i sprzedawać bez umiejętności dostosowania firmy 
do nowych warunków i nowej rzeczywistości? 
zarzadzanie innowacją jest zupełnie nową, 
dotąd nieznaną, a może raczej niedocenianą                                           
i dlatego nienazwaną funkcją w firmie. rożni się 
od tradycyjnego pojęcia zarządzania bo jest 
czymś abstrakcyjnym, czymś czego nie możemy 
zmierzyć. To złożony proces, w którym udział 
bierze cała firma, a nie realizacja odgórnej decyzji. 
W Polsce taki zawód jeszcze nie istnieje. Nie ma 
takich stanowisk i nie ma ludzi z potrzebnym do 
tego doświadczeniem. 
 Ta nowa idea potrzebuje ludzi, którzy rozumiejąc 
zmiany i tłumacząc je na strategie będą w najbliższej 
przyszłości mogli zarządzać procesami innowacji 
w firmach. Taki rozwój wydaje się już nieunikniony. 
Czy będą to projektanci? Pewnie nie. Czy będą 
to biznesmeni? Pewnie też nie. miejmy nadzieję, 
że będą to ci, którym uda się te dwa odległe od 
siebie światy połączyć w jedną, wspólną całość. 
Bo innowacja to możliwość tworzenia idei, to 
środowisko zaufania i zaangażowania wszystkich 
pracowników,  to akceptacja ryzyka i pomyłki,             
a przede wszystkim to wspólne zobowiązanie do 
realizacji strategicznych celów firmy.

artykuł z Newsweek extra Psychologia
 Nr 7/2016 Str 81-83
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ChaNGePIloTS

  design safari to warsztat oraz inspirująca 
wycieczka w terenie. pozwalają one doświadczyć 
ciekawych rozwiązań biznesowych opartych 
na tzw. wyróżnikach, czyli propozycjach 
wartości dla użytkowników. podczas design 
safari przyglądaliśmy się usługom, produktom                                                
i przestrzeniom w ścisłym centrum gdyni.  
w specjalnie wybranych lokalizacjach 
mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń oraz 
przeprowadzenia wartościowych dyskusji, zarówno 

z uczestnikami, jak i  ze sprzedawcami/właści- 
cielami. design safari jest jednym z kluczowych 
elementów myślenia projektowego i metodologii 
projektowania usług. pozwala na wyjście z biura - 
tzw. get out from the building - oraz doświadczenie 
usług na własnej skórze z perspektywy użytko- 
wnika. uczestnicy podczas warsztatu zdobyli 
umiejętności korzystania z praktycznego narzędzia 
w codziennej pracy i szukaniu inspiracji. 

 „Otrzymaliśmy od was lupę powiększającą 
dzięki której lepiej widać użyteczność, pomysły na 
modele bizneso- we, strategie, obsługę. Ta lupa po 
warsztacie jest jeszcze bardziej powiększa :)” 

 „Prowadzący świetnie nas przeprowadzili 
przez proces będąc partnerem w safari. Dając nam 
przestrzeń na odkry- wanie tego że my też dużo 
wiemy” 

WraŻeNIa uCzeSTNIkÓW
Po WarSzTaCIe 





 Sugestie,  które każdy z uczestników będzie mógł od razu wdrożyć w swój biznes 

i  przetestować.  każdy z prelegentów przygotował zestaw 3 praktycznych rad - 

przygotowanych specjalnie dla uczestników wydarzenia design językiem biznesu.

 3 złoTE Rady



wierzymy, że każdy zasługuje 
na dobre i zrównoważone życie 
w pięknym oraz funkcjonalnym 
otoczeniu. chcemy inspirować do 
tego polaków.  Taka jest własnie rola 
demokratycznego wzornictwa.  i

Nowa generacja klientów wie, 
że nasza planeta ma ograniczone 
zasoby. stawiamy więc na 
zrównoważone produkty. dbałość   
o środowisko i społeczeństwo to siła 
napędowa dla innowacji, której nie 
należy lekceważyć.  i

pracownicy są najważniejszym 
filarem sukcesu. słuchaj ich, 
zachęcaj do wyrażania opinii oraz 
zgłaszania pomysłów. pozwól im 
się rozwijać. zyska na tym Twoja       
firma. i
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dobry ux pomaga mi: Tworzy 
wartość. ma świetną zawartość, 
dobry marketing i strategię 
projektowania. pełni Funkcję, jest 
przydatny i łatwy do znalezienia. i

dobry ux szanuje mnie: ma 
wspaniałe osiągi. opiera się na 
badaniach użytkowników, danych 
i modelach mentalnych, pasuje do 
mnie. jest to przepływ, użyteczny i 
dostępny. i

dobry ux zachwyca mnie: 
przyjemnie się z niego korzysta. 
Świetnie opowiada historie, układa 
strategię treści i urzeka prostotą, 
lubię to. jest Formą, która jest 
pożądana i wiarygodna. i

jeśli dopiero zaczynasz przygodę 
z produkcją, rozpocznij pierwszą 
współpracę z doświadczonym 
projektantem, który ma w portfolio 
skuteczne rynkowe wdrożenia. 
Nie ryzykuj szukając młodych 
projektowych talentów, jeśli nie 
masz doświadczenia w takiej 
współpracy. i

wdrożenie innowacyjnego pro- 
duktu na rynek nie jest tanie                           
i zwykle przekracza wyobrażenia 
producenta. Rozważ zewnętrzne 
finansowanie, ponieważ niezbędne 
badania oraz R&d pochłaniają czas 
oraz pieniądze. i

od początku pracy nad no-
wym produktem zorganizuj 
interdyscyplinarny zespół z co                                                                            
najmniej trzech branż:
projektowania, finansów i techno- 
logii. i

jeśli nie możesz zmienić 
sposobu świadczenia usługi                                                                  
z powodów regulacji (np. prawnicy, 
lekarze, architekci, inżynierowie), 
zawsze możesz pracować nad 
polepszeniem komfortu klienta. 
klienci zawsze będą chcieli być 
lepiej poinformowani, mieć poczucie 
kontroli, być w centrum uwagi. i

Firma powinna czerpać przy- 
jemność i zyski, nie tylko z lepszej 
usługi jako efektu, ale również 
z samego procesu badania oraz 
projektowania. i

proces service design to nie tylko 
lepsza i nowa usługa, to również 
atrakcyjny kontent, który można 
wykorzystać do promocji firmy, 
nowych możliwości współpracy,           
a także nowej strategii bizneso- 
wej. i

projektowanie lub współpraca                        
z projektantem stanowi długi 
proces, o zróżnicowanej dynamice,  
w którym nie można pominąć 
żadnego elementu bez straty dla 
projektu. przygotuj się na to. i

poznaj dobrze użytkownika 
swojego produktu. To właśnie 
użytkownik, nie produkt, powinien 
być dla ciebie najważniejszy. i

Nie próbuj robić wszystkiego 
sam. do skutecznej pracy 
kreacyjnej potrzebny jest dystans                                                          
i doświadczenie (co najmniej) 
drugiej osoby. i

aNNa pawlak-kuliga johaN adda maREk adamczEwski dymiTR RomaNowski alicja wiaNEcka

pomagaj, szanuj i zachwycaj swoich 
użytkowników a pokochają cię na 
zawsze



pamiętaj: za dziesięć lat świat 
i biznes będą wyglądały inaczej 
niż dzisiaj. Ty i Twoja firma też 
się do tego czasu zmienicie. 
dopilnuj, aby wprowadzane 
innowacje (głębokie zmiany, a nie 
powierzchowne gadżety) były dobre 
dla Twoich pracowników, partnerów 
biznesowych, klientów, środowiska, 
i dla ciebie.  i

przestań w kółko opowiadać 
na konferencjach o tym, jaka 
Twoja firma jest we wszystkim 
świetna. Nie traktuj festiwali 
dizajnu jako miejsc na banalną 
reklamę Twoich produktów. 
zacznij mówić o wyzwaniach, nad- 
chodzących problemach, prób- 
ach ich rozwiązania i lekcjach 
wyciągniętych z popełnionych błę- 
dów. jednocześnie uważnie słuchaj 
(a także notuj i zadawaj pytania!), 
co do powiedzenia mają inni 
ludzie. wśród nich są Twoi przyszli 
współpracownicy i klienci. i

działaj odważnie, ale nie wywołuj 
sztormu sam z siebie. on i tak 
nadejdzie – dobrze się na niego 
przygotuj. i 

po prostu to zrób! potraktuj swój 
pomysł/firmę/produkt jako jeden 
wielki prototyp i nastaw się na 
nieustające poprawki i zmiany. i

zapytaj 3 różne grupy 
użytkowników o Twój pomysł/
firmę/produkt. 1 grupa – bliscy 
znajomi, rodzina – to łatwe prawda? 
Następnie zapytaj osoby, z któ- 
rymi na co dzień pracujesz – lekkie 
wyzwanie. dobrze, a teraz zapytaj 
kogoś, kogo nie znasz – to jest 
dopiero wyzwanie. i

blue ocean – zaobserwuj, gdzie 
znajdujesz się na „oceanie” 
konkurencji. czy jest to naprawdę 
Twoja konkurencja? w którym 
kierunku idę podobne pomysły/
firmy/produkty? czy musisz 
podążać  tam, gdzie konkurencja 
jest bardzo wysoka? a może lepiej 
będzie obrać kurs na miejsca, gdzie 
nie ma nikogo i zaopatrzyć niszę? i

Ćwicz myŚlENiE. jeśli chcesz 
działać konstruktywnie, kreatywnie 
oraz, co najważniejsze – skutecznie 
– doskonal swoje myślenie. i

uFaj mETodom. jeśli sięgasz 
po raz pierwszy po nową metodę, 
uczysz się jej. zaufaj twórcom                              
i procesowi. i

pRakTykuj ciEkawoŚĆ. To 
pierwszy stopień do odkryć. jeśli 
poszukujesz nowych rozwiązań, 
niech efekt zaskocznia stanie się 
Twoją drugą naturą. i

Nie warto zakładać, że wie się 
lub umie już wszystko. ucz się od 
innych: ludzi, z którymi pracujesz, 
ludzi, którzy pracują dla ciebie, 
ludzi, dla których pracujesz i od 
tych, którzy konkurują z Tobą. ucz 
się od przyjaciół, swoich partnerów, 
rodziców oraz od swoich dzieci. i

gdy coś robisz, nie rób tego w okre- 
ślony sposób tylko dlatego, że tak 
to robią inni. mogą się mylić, a Ty 
możesz to zrobić lepiej albo inaczej. 
dzięki temu  dotrzesz  do zupełnie 
innych ludzi, wypełnisz niszę albo 
zaspokoisz potrzeby, których nie 
dostrzegała konkurencja. szukaj 
własnej drogi. Twórz innowacje. 
skoro inni mogą - Ty też możesz. i

Nie szukaj inspiracji na siłę, 
stwarzaj okazje, aby sama przyszła 
- obserwuj i doświadczaj. im szerzej 
spojrzysz, tym więcej zobaczysz.
+ bonus 4 rada
i ostatnia: myśl krytycznie i analizuj 
– to są jedynie nasze subiektywne 
sugestie, możesz z nich skorzystać 
jeśli chcesz,  ale nie musisz – tak, 
jak ze wszystkim. i

określ granice. znajdź i uwzglę- 
dnij wszystkie istotne czynniki 
wpływające na problem, który 
próbujesz rozwiązać. gdy już 
wycelujesz, pozwól sobie na odro- 
binę otwartości i spisz swój problem 
jako pytanie zaczynające się od: 
„w jaki sposób możemy … ?”  i

podważaj Niepodważalne. spisz 
listę wszystkich paradygmatów 
Twojego biznesu. jakimi regułami 
rządzi się twoja kategoria? co 
wydaje ci się niemożliwe do 
zmienienia? co wszyscy gracze na 
twoim rynku robią dokładnie tak 
samo? gdy już będziesz mieć solidną 
listę - zaproś do współpracy ludzi                                        
o różnych talentach i poproś ich                                     
o pomoc w obaleniu tych zasad. i

szukaj analogii. w poszukiwaniu 
inspiracji - wyjdź poza ramy swojej 
kategorii oraz grupy konsumenckiej. 
znajduj produkty i usługi, które 
rządzą się podobnymi regułami, lub 
pomagają konsumentom osiągać 
analogiczne cele. czego możesz 
nauczyć się z tego, jak te biznesy 
dostarczają swój produkt lub swoje 
usługi konsumentom?  i

michał mazuR jusTyNa TuREk doRoTa cETNaRska kabo&pydo maRia poToRoczyN
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i projektując strategicznie nie skupiaj się                  
w pierwszej kolejności na tym, czy projektujesz 
produkt dobrze. weź pod uwagę to, czy 
projektujesz potrzebny produkt (lub usługę). 
To jest warunek konieczny przed przejściem do 
projektowania produktu dobrze. i

i projektując modele biznesowe, usługi czy 
produkty z punktu widzenia Twojego biurka 
i Twojego zespołu, korzystasz tylko z jednej 
perspektywy - i to zazwyczaj tej, w której już 
mocno się zasiedziałeś. ważne, żeby korzystać 
z perspektywy świata zewnętrznego, gdzie 
Twoja usługa bądź produkt wchodzi w relacje 
z innymi. odkrywaj źródła inspiracji lub testuj 
pomysły podczas wywiadów pogłębionych, 
design safari czy eksperymentów. i

i przeznacz 80% swoich zasobów (np.: 
czasowych, finansowych, ludzkich) na 
eksploatację tego, na czym znasz się najlepiej 
(np.:  know-how, produkt, dziedzina). pozostałe 
20% tych samych zasobów przeznacz na 
eksplorację nowych kierunków i scenariuszy, 
gdzie Twoja ekspertyza może się przydać. 
dzięki temu wypuścisz małe żagielki i sondy, 
które pozwolą ci odkryć niezagospodarowany 
potencjał lub niszę poza swoim znajomym 
podwórkiem. i

i Nie bój się popełniania błędów. w biznesie 
jest bardzo niewiele miejsca na pomyłki. To 
powoduje, że większość z nas woli  zrezygnować 
z działania, niż narazić się na krytykę. próbuj, 
wdrażaj, podejmuj potrzebne ryzyko, tylko 
po to, aby każda kolejna próba, z której 
wyciągniesz wnioski, przybliża cię do realizacji 
Twojego celu. i

i spójrz na swój biznes oczami klienta. Nie 
projektuj z perspektywy biurka. bądź tam, gdzie 
są Twoi klienci. Rozmawiaj, pytaj, obserwuj, 
wyciągaj wnioski, prototypuj, testuj do czasu, 
aż dostarczysz rozwiązania spełniające ich 
oczekiwania. i

i Nigdy nie zakładaj, że znasz odpowiedź. staraj 
się kwestionować status quo zachowując 
otwarty umysł w poszukiwaniu odpowiedzi. 
Różnimy się, nie możesz zatem zakładać, że 
wiesz co myślą i czują inni. pamiętaj, Twoje 
założenia są oknem na świat. jeśli je zamkniesz, 
światło nie wejdzie. i 

i zdefiniuj cel! cel każdej sieci definiuje, 
dlaczego członkowie sieci do niej należą i co 
chcą osiągnąć. i

i wybierz najlepszych ludzi! ich indywidualne 
i wspólne umiejętności w grupie określą całą 
sieć. zdaje się, że jest to oczywiste, ale należy 
podkreślić, że to nie organizacje są częścią 
sieci, a ludzie (nawet gdy są przedstawicielami 
organizacji). i

i ustalcie wasze wspólne wartości! wartości 
są wspólną płaszczyzną, która określa, jak 
członkowie traktują się wzajemnie i współ- 
pracują. wspólny zbiór wartości jest potężnym 
narzędziem zarządzania (lub nawet nie-
zarządzania), które pozwala na budowanie 
płaskich, samoorganizujących się struktur             
i przybliżenie procesów decyzyjnych tak         
blisko sedna, jak to tylko możliwe. i

i aby zacząć pracę ze scrumem, wystarczy, że 
wybierzesz product ownera, scrum mastera, 
zespół deweloperski i uruchomisz pierwszy 
sprint. Reszta to nieustanny cykl inspekcji, 
adaptacji produktu (review+planning) oraz 
procesu (retrospekcja). Nie bój się, że pierwsze 
sprinty nie wyjdą idealnie - to czas na naukę! i

i zadbaj o widoczność tego, co jest do zrobienia, 
priorytetów, sposobu pracy, przyrostów w pro- 
dukcie, sukcesów i problemów. ograniczenie 
widoczności w projekcie szybko doprowadzi do 
nieefektywności. i

i zaufaj profesjonalistom, z którymi pracujesz.
Testuj, testuj, testuj! Nie ma jednego dobrego 
rozwiązania, które sprawdzi się wszędzie. 
każdy projekt jest inny, każdy produkt jest inny 
i każdy zespół jest inny. włącz w swoją pracę 
stały rytm inspekcji oraz adaptacji. słuchaj 
ludzi i przypatruj się procesowi. sprawdzaj co 
działa, a co nie działa. konfrontuj to z zespołem. 
pozwól zespołowi deweloperskiemu wziąć 
odpowiedzialność za to, co robi! i

jeśli chcesz założyć sieć, społeczność lub 
zespół, oto co musisz zrobić.

maxim dEduskhoV hENRyk sTawicki pioTR włodaRczykbEaTa michalska-domiNiak 
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pERspEkTywa powRacającEgo uczEsTNika 

 „DjB to dla nas dwie perspektywy. W zeszłym roku prowadziliśmy tu warsztaty, w tym - patrzyliśmy na konferencję z perspektywy 
uczestników. Wydarzenie jest jak dobry letni festiwal - z dobrym lajnapem, świetną atmosferą i pozytywnymi otwartymi ludźmi. ok, 
duża w tym zasługa genius loci - Gdynia ma w sobie to coś, co powoduje, że chce się tam być. ale bez świetnej kurateli, kreatywności             
i ciężkiej pracy organizatorów to by nie wychodziło. W tym roku wybieraliśmy się na Tauron Nowa muzyka do naszych ulubionych katowic 
(ten sam czas), a … ostatecznie i tak wylądowaliśmy na DjB. I było warto. refleksyjnie, inspiracyjnie, bez spinania, zgodnie z naszym 
światopoglądem i podejściem biznesowym … no i z dobrą muzyką - jak na dobry letni festiwal przystało ;) kto był, potwierdzi, kto nie był 
- niech bukuje miejsca na rok przyszły. Spotkamy się pewnie, bo my też będziemy.”

Iza i Wojtek ławniczak
Very human Services



 Program Satel ity to sieć projektantów pracujących na styku designu i  biznesu,  którzy 

są satel itami zespołu Change Pi lots w swoich środowiskach.  Poprzez taką współpracę                          

w interdyscipl inarnym zespole,  wydarzenie design językiem biznesu  jest niecodziennym 

wydarzeniem z pogranicza przedsiębiorczości ,  przemysłów kreatywnych i  zmian.

pRogRam saTEliTy



 „nie wiedziałem, że zwykłe wypełnienie 

formularza i zgłoszenie się do teamu dJB 

może tak pozytywnie wpłynąć na moje życie. 

Bardzo polubiłem «pracę» (nie mogę nazwać 

tego pracą, a jedynie przyjemnością), a przede 

wszystkim ludzi, których poznałem rok temu 

podczas pierwszej edycji.” 

- Kamil Podgórski
członek zespołu od 2016 roku

 „wcześniej częściej obcowałam                                     

z sektorem biznes, niż design. Podczas 

przygotowań eventu, jak i w jego trakcie, 

poznałam fantastyczne osoby i ich inspirujące 

historie, które doskonale obrazują jak można 

połączyć dwa zupełnie inne światy tak, aby 

spotkały się na jednej płaszczyźnie.

z konferencji wyciągnęłam pewne pomysły, 

które gdzieś już kiełkowały w mojej głowie, ale 

ich nie zgłębiałam, przede wszystkim na temat 

budowania optymalnego modelu zespołu, 

który pozwoli firmie działać w dedykowany 

sposób.” 
- Ania wilk

członek zespołu od 2017 roku

 “design talks business was an exceptional 

experience. As a student of economy i am 

highly interested in business environment 

while my creative part belongs to design. 

Therefore connection of these two elements 

was inspiring practice for me. i will definitely 

use the knowledge from helpful advices of 

speakers and workshops in my projects. great 

communication, engaged team and the event 

itself was an impactful for my future. i am 

sure that next year i would like to join this 

team again” 
- Michaela Mydlova

członek zespołu od 2017 roku

 „dołączenie do zespołu dJB wydało 

mi się wspaniałą okazją do poszerzenia 

horyzontów pojektanta Product design 

i sprawdzenia siebie w nowej sytuacji. 

Kilka godzin spędzonych w otoczeniu 

inspirujących ludzi, z których każdy 

wizualnie przedstawiał swoją wizję                                                  

w nieprzeciętny sposób, było jedną                                  

z najbardziej wartościowych rzeczy, którą 

wyciągnęłam z konferencji. dodatkowo, 

wydarzenie pokazało mi jak bardzo istotny 

jest design i ile zmian może wnieść, co 

niesamowicie mnie zainspirowało i zmo- 

tywowało do spełniania marzeń jako 

designer!” 

- Marta Adamska
członek zespołu od 2016 roku



 kalendarium to zbiór interesujących wydarzeń z pogranicza designu i  biznesu,  które 

pomogą kontynuować zdobytą wiedzę i  ją pogłębiać do kolejnej  edycji  design językiem 

biznesu  w 2018 roku.  lista specjalnie wyselekcjonowanych wydarzenia została opracowana 

przez zaproszonych gości ,  prelegentów oraz zespół . 

kalENdaRium
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więcej informacji  na stronie  www.gdyniadesigndays.eu
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