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HydroSpin
Electric generators using in-pipe 

flow, for powering probes, monitors, 

transmitters and data loggers

http://www.h-spin.com/solutions/

http://www.h-spin.com/solutions/


Resilience – odnowienie

Sustainability – podtrzymywalność

Security – bezpieczeństwo

Development – rozwój

Productivity - produktywność

Developmental circularity – okrężność 
rozwojowa

City imaginary –miejskie imaginarium

Axionormative order – ład aksjonormatywny
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City – Water – Quality of life: key words (3)
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Twoja marża 
to moja szansa

Bezos, photographed at Amazon headquarters in Seattle 
on March 11. fot. Wesley Mann

Jeff Bezos
CEO Amazon



Wyspy i archipelagi 

• różnorodność uspójniona, ale nie 
homogeniczna

• wyspy w archipelagu się przyciągają, ale nie 
pochłaniają, pozostają w bliskim oddaleniu

• każda wyspa (uczestnik) musi być świadoma 
swej odrębności i odmienności, ale także 
wiązać swoje działanie z tym, co robią inni 
i kim są

• aby być w archipelagu trzeba się zmieniać, 
stawać kimś innym

• relacje w archipelagu są nieliniowe 

• dzięki temu są autokataliczne i emergentne
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Archipelag

Archipelag jest małym układem grawitacyjnym. Jego moc 
i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są 

przyciągane do centrum archipelagu a nie z niego wypychane. 
W takim układzie działa zasada: jeśli chcesz być silniejszy, to zadbaj, 
aby ci słabsi z tobą współdziałający stali się silniejsi. Siła archipelagu  

zasadza się na partnerstwie i solidarności. Tylko to daje archipelagowi 
niezależność w relacji do kontynentu (otoczenia).  Archipelag jest dla 

powiązanych w nim wysp sposobem radzenia sobie 
z nieoczekiwanym i nieprzyjaznym 
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Kontynent

Kontynentalni gracze są z zasady silniejsi 
niż wyspowi 

Czerpią siłę z osłabiania słabszych od 
siebie, uzależniania ich i traktowania 
jako klienteli 

Presji kontynentu na archipelag nie da 
się wyłączyć 

Upowszechnianie się (skalowanie) 
innowacji nie musi polegać na 
przekształcaniu archipelagu w kontynent
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Archipelag i kontynent

Presji kontynentu na archipelag nie da się 
wyłączyć. Dlatego przetrwanie archipelagu 
i utrzymanie jego odrębności grawitacyjnej 
zależy w dłuższym okresie od tego, czy 
wyspy (podmioty) tworzące archipelag 
potrafią odnaleźć w całym układzie 
planetarnym inne archipelagi żywotnie 
zainteresowane utrzymaniem swojej 
niezależności. Sojusz takich archipelagów 
oznacza zarazem upowszechnianie 
i uatrakcyjnienie stosowanych w nich 
wzorców postępowania
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Jednorożce i zebry



Jednorożce i zebry

Jednorożce to wyraz marzenia założycieli technologicznych 
start-upów, aby stworzyć firmę na podobieństwo Google’a, 

Facebooka czy Amazona – wielką i dominującą, której 
kapitalizacja wzrasta geometrycznie.  Zebry są stadne i budują 
swoje powodzenie nie na wielkości i sile, ale na partnerstwie 
i współwytwarzaniu wartości. Dla jednorożców liczy się wynik 
finansowy i nic innego. Dla zebr sednem jest produktywność 
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Jednorożce i zebry (2)

W środowisku jednorożców, gry oportunistycznej i transakcyjnej, 
najważniejsze jest to, co „tu i teraz”. Liczy się interes własny i doraźna 

korzyść. Regułą staje się przerzucanie ryzyka na innych i 
przechwytywanie nienależnych korzyści (moral hazard).Teraźniejszość 

wypycha przyszłość a wspólnotowość zanika 

W środowisku zebr, gry relacyjnej i kooperatywnej, najważniejszy jest 
rozwój rozumiany jako upodmiotowienie wynikające ze zdolności do 

wyznaczania własnej drogi, trajektorii ruchu. Przyszłość ciągnie 
teraźniejszość a wspólnotowość wzmacnia taką orientację
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Produktywność i efektywność

Produktywność i efektywność rozpatrujemy w ujęciu 
mikroekonomicznym. Mają one jednak szerszy, 

makroekonomiczny sens. Tu podstawowa zależność jest 
następująca: produktywność warunkuje efektywność. 

Nieproduktywne przedsiębiorstwo może być efektywne 
(przynajmniej przez pewien czas). Natomiast nieproduktywna 

gospodarka nie może być efektywna, co oznacza jej niską 
konkurencyjność  
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Produktywność i efektywność (2)

Orientacja produktywnościowa jest związana z szerszym 
rozumieniem wartości i dostrzeżeniem, że wartość 
ekonomiczna jest rezultatem współdziałania wielu 

i różnych aktorów. Wtedy jednak nie idzie 
o eksploatowanie łańcucha wartości, lecz o formowanie 
sieci (partnerstwa) wytwarzania wartości (value creation

networks), które można określić jako klastry 
produktywności (productivity clusters)
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Gospodarka cyfrowa – wiedza – uczenie się 

• Czym bardziej jesteśmy otwarci na współdziałanie z innymi, tym 
bardziej możemy korzystać ze zbiorowej wiedzy i umiejętności 
rozproszonych w społeczeństwie (Simon, 1997, s. 41) 

• W gospodarce cyfrowej centralnym zagadnieniem ekonomii staje 
się kwestia generowania wiedzy i uczenia się, czyli uwspólniania
wiedzy. Proces uczenia się zmienia się kompletnie: nie ma  tu już 
wyraźnego rozdziału nauczających i uczących się 

• Można powiedzieć, że obecnie wszyscy uczą się od wszystkich, co 
dotyczy w szczególności przedsiębiorstw 
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Gospodarka cyfrowa – wiedza – uczenie się (2)

• Przedsiębiorstwo staje się fabryką wiedzy. Musi jednak być 
rodzajem wspólnoty. To nie może być wspólnotowość 
wymuszona lecz dobrowolna, autentyczna. Nie da się jej 
wytworzyć za pomocą podpisywania kontraktów, lecz wynika 
z wzajemnego zobowiązywania się i prawości osób ją 
tworzących. Dominują w niej relacje osobowe, pracownicy nie 
są w niej uprzedmiatawiani 

• W przedsiębiorstwie uczącym się pracownicy czują się i stają się 
interesariuszami
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Gospodarka cyfrowa – wiedza – uczenie się (3)

• Podobnie trzeba postrzegać klientów. Stawanie się 
interesariuszem jest pochodną relacji między daną organizacją 
i konkretną osobą. Istota tej relacji tkwi nie w transakcji 
wymiennej, choć poprzez transakcje się ujawnia, lecz 
w powtarzalnym i podtrzymywalnym procesie 
współwytwarzania wartości

• W takim przypadku „wartość dla klienta” staje się zarazem 
„wartością od klienta”. I na tej samej zasadzie „wartość  dla 
pracownika” to jednocześnie „wartość od pracownika” 
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