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„Niektórym 
rzeczom służą 
wstrząsy.”

Nassim N. Taleb
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RZECZY

KRUCHE
RZECZY

WYTRZYMAŁE
RZECZY

ANTYKRUCHE

To co kruche nienawidzi 
zmienności 

i nieprzewidywalności.

To co wytrzymałe – umacnia 
system, budując podpory, 

zabezpieczenia, które powinny 
wytrzymać wstrząsy.

To co antykruche kocha zmienność, 
niepewność, niestabilność, 

przypadek, błąd i stochastyczne 
kombinatorstwo.



FIRMA ANTYKRUCHA

Firma antykrucha jest 
nie tylko odporna na 
niepewności i chaos 

w otoczeniu, ale to właśnie 
dzięki nim może rosnąć 
i umacniać się czerpiąc 
z nich energię rozwoju. 



VUCA
zmienny niejednoznacznyzłożonyniepewny 



Większość twierdzi, 
że przeciwieństwem
niepewności jest 
pewność, podczas 
gdy są nią możliwości 
i otwarcie się na nieznane.



Pokochaj porażki

Unikaj centralizacji i dbaj o wielość opcji

Działań szybko i zwinnie

Szukaj opcji stosując strategię sztangi



jeśli chcesz stworzyć coś nowego, musisz podejmować wiele prób i prowadzić 
wiele eksperymentów. Jest wiec oczywiste, że często będziesz upadać. 

Pokochaj porażki

system jednowymiarowy może łatwo zostać zniszczony – rozwiązaniem jest 
rozpraszanie wielu elementów w postaci niezależnych modułów, węzłów, 
z których każdy jest zdolny do funkcjonowania nawet w razie uszkodzenia innych. 

Unikaj centralizacji i dbaj o wielość opcji

każde rozwiązanie powinno rozwijać się w kolejnych iteracjach – takie podejście 
przynosi dobre rezultaty przy szybkim wprowadzaniu, testowaniu i optymalizacji 
portfolio poprzez współtworzenie z klientami.

Działań szybko i zwinnie

lokuj jednocześnie w przedsięwzięcia bezpieczne i nowe, ryzykowne – zbuduje 
to odporność na poniesienie większych strat, z drugiej zaś będzie zachowana 
jest ekspozycja na „czarnego łabędzia” i potencjał dużego wzrostu.

Szukaj opcji stosując strategię sztangi



Unikaj centralizacji 
i dbaj o wielość opcji.

Szukaj opcji stosując 
strategię sztangi.



PRACA NA OPCJACH 
TO LOGIKA CIĄGŁEGO 
PROJEKTOWANIA 
PRZYSZŁOŚCI



„Jedź tam, dokąd 
zmierza krążek, 
a nie tam, gdzie jest.”

Wayne Gretzky
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W. Gibson

„Przyszłość już się 
wydarzyła, tylko nie 
została równomiernie 
rozdystrybuowana.”



możliwości

signals
of change

Przyszłości szukamy na horyzoncie

krzywa dyfuzji innowacji



Sygnały zmian to wskazówki 
informujące nas o tym, jak 
może wyglądać przyszłość. 

Są obserwacjami jak różni innowatorzy 
odpowiadają już dzisiaj na potrzeby 
i pragnienia ludzi, które przybierają 
ciągle nowe formy (VUCA). 



wyczuwanie potencjału

redukowanie złożoności

syntetyzowanie danych

rozsze
rzanie św

iadomości





NIE MA JEDNEJ 
PRZYSZŁOŚCI 







#dostatek 



#technologia  



#robotyzacja     











Jak zorganizujesz interakcję człowiek-
maszyna w Twojej organizacji?

Jakie umiejętności będziesz rozwijał
kiedy maszyny przejmą wszystkie 
powtarzalne zadania?

Jak możesz zmienić każdy oferowany 
produkt w usługę (XaaS)?





#mądra 
państwowość



#gospodarka 
cyrkularna



#co dobre 
dla planety 
= dobre dla mnie











Jak zachęcisz innych w łańcuchu wartości, 
by zbudowali system, który będzie zgodny 
z zasadami ekonomii cyrkularnej? 

Jak będziesz zarządzać poprzez 
współpracę, troskę i empatię?

Jak będziesz się rozwijać Twój biznes, 
jeśli wzrost nie będzie już priorytetem?





#maksymalizacja 
zysku



#prymat danych



#dane = waluta











Jak będziesz korzystać z danych 
pozyskanych z zewnętrz dla lepszego 
kontrolowania wyborów użytkownika? 

Jaki będzie wyglądał Twój biznes
gdy przejdzie w 100% na cyfrowość? 
Gdzie zbudujesz wartość? 





#wsiowienie miast



#spółdzielczość



#dedigitalizacja











Jak możesz zdecentralizować firmę, 
by lepiej służyć lokalnym społecznościom?

Jak zmienisz firma, gdy odpady staną się 
podstawowym zasobem?

Jak zbudujesz lokalny networking, 
by budować wartość razem z inni?



W jakie przyszłości 
Ty uwierzysz?

A jakie obstawisz 
biznesowo?

baza

opcje
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