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Niepewność, czyli Twoja tajna broń
Otoczenie Twoje i Twojej firmy odznacza się olbrzymią niepewnością. Warto jednak wiedzieć, że ta sama niepewność oferuje niezliczone okazje do projektowania (lub 
przeprojektowywania) firm zdolnych zmienić zasady gry. Te okazje tylko czekają, aż ktoś je wykorzysta. Trzeba jedynie umieć je dostrzec.

Świat się zmienia. Nowe nawyki konsumentów, nowe technologie i inne trendy powodują, że firmy odnoszące kiedyś sukcesy zaczynają mieć kłopoty. 
Niepewność i nieprzewidywalność dzisiejszej gospodarki sieciowej decydują o tym, że całe rynki zmieniają swoje oblicze, a także pojawiają się rynki 
nowe. Co ciekawe, a dla niektórych bardzo przykre, spora część firm będących na czele tej rewolucji jeszcze 20 lat temu nie istniała. To nie tak, że ci 
nowi gracze rynkowi okazują się bystrzejsi albo że zatrudniają mądrzejszych i bardziej kompetentnych pracowników. Jak to zatem możliwe, że trafiają 
na żyły złota tam, gdzie mało kto się ich spodziewa? Na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem: projektowanie.

W projektowaniu chodzi przede wszystkim o to, żeby spojrzeć na świat w nowy, lepszy sposób. To proces uporządkowany i powtarzalny, którego 
można się ponadto nauczyć. Dosłownie każdy może korzystać z niego w celu kreowania niepowtarzalnej wartości. Istotą projektowania nie jest 
rezygnacja ze wszystkich narzędzi i procesów, którymi posługiwałeś się dotychczas. Jest wręcz odwrotnie. Projektowanie umożliwia licznym 
początkującym firmom tworzenie nowych modeli biznesowych i nowych rynków, a także pomaga określić, kiedy i jakich narzędzi należy użyć, aby 
dowiedzieć się czegoś nowego, przekonać innych do obrania nowej drogi i — w ostatecznym rozrachunku — podejmować lepsze decyzje biznesowe.

W projektowaniu chodzi przede wszystkim o to, aby tworzyć warunki sprzyjające rozkwitowi firm oraz ich rozwojowi i dostosowywaniu się do 
niepewności i zmian. Lepsze firmy to te, które do rozwiązywania problemów podchodzą w nowy, usystematyzowany sposób, w większym stopniu 
koncentrują się na działaniu niż na planowaniu czy prognozowaniu. Lepsze firmy łączą projektowanie ze strategią w celu wykorzystania nadarzających 
się okazji, by kreować wzrost oraz być liderami zmian w niepewnym i nieprzewidywalnym świecie.

Ta książka będzie dla Ciebie źródłem narzędzi, kompetencji i nastawienia niezbędnego do wykorzystywania okazji powstałych z niepewności — okazji do 
projektowania lepszych firm. Zawarliśmy w niej mnóstwo z życia wziętych przykładów osób, które po mistrzowsku opanowały podstawy 
projektowania. Przedstawiamy również analizy przypadków firm, które uczyniły z projektowania fundament swoich procesów decyzyjnych i dzięki 
temu wprowadzają zmiany. Jako że projektowanie jest procesem powtarzalnym, zależało nam, aby ta książka była dla Ciebie nie tylko przewodnikiem 
po tym procesie, ale także przybornikiem, po który będziesz sięgał zawsze wtedy, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia projektowania z jednego 
projektu lub jednego produktu na całą firmę.

<<ramka>>

Możesz tylko zyskać.

<<koniec>>

NIEPEWNOŚĆ, 
CZYLI TWOJA 
TAJNA BROŃ
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WPROWADZENIE  NIEPEWNOŚĆ

Świat się zmienia. Nowe nawyki konsumentów, 
nowe technologie i inne trendy powodują, że 
fi rmy odnoszące kiedyś sukcesy zaczynają mieć 
kłopoty. Niepewność i nieprzewidywalność 
dzisiejszej gospodarki sieciowej decydują o tym, 
że całe rynki zmieniają swoje oblicze, a także 
pojawiają się rynki nowe. Co ciekawe, a dla 
niektórych bardzo przykre, spora część fi rm 
będących na czele tej rewolucji jeszcze 20 lat 
temu nie istniała. To nie tak, że ci nowi gracze 
rynkowi okazują się bystrzejsi albo że zatrudniają 
mądrzejszych i bardziej kompetentnych pracow-
ników. Jak to zatem możliwe, że trafi ają na żyły 
złota tam, gdzie mało kto się ich spodziewa? 
Na to pytanie można odpowiedzieć jednym 
słowem: projektowanie.

W projektowaniu chodzi przede wszystkim o to, 
żeby spojrzeć na świat w nowy, lepszy sposób. 
To proces uporządkowany i powtarzalny, którego 
można się ponadto nauczyć. Dosłownie każdy 
może korzystać z niego w celu kreowania niepo-
wtarzalnej wartości. Istotą projektowania nie jest 
rezygnacja ze wszystkich narzędzi i procesów, 
którymi posługiwałeś się dotychczas. Jest wręcz 
odwrotnie. Projektowanie umożliwia licznym po-
czątkującym fi rmom tworzenie nowych modeli 
biznesowych i nowych rynków, a także pomaga 
określić, kiedy i jakich narzędzi należy użyć, aby 
dowiedzieć się czegoś nowego, przekonać 
innych do obrania nowej drogi i — w ostatecz-
nym rozrachunku — podejmować lepsze decyzje 
biznesowe.

W projektowaniu chodzi przede wszystkim o to, 
aby tworzyć warunki sprzyjające rozkwitowi fi rm 
oraz ich rozwojowi i dostosowywaniu się do 

Otoczenie Twoje i Twojej fi rmy 

odznacza się olbrzymią niepew-

nością. Warto jednak wiedzieć, 

że ta sama niepewność oferuje 

niezliczone okazje do projekto-

wania (lub przeprojektowywa-

nia) fi rm zdolnych zmienić zasa-

dy gry. Te okazje tylko czekają, 

aż ktoś je wykorzysta. Trzeba 

jedynie umieć je dostrzec.

niepewności i zmian. Lepsze fi rmy to te, które 
do rozwiązywania problemów podchodzą 
w nowy, usystematyzowany sposób, w większym 
stopniu koncentrują się na działaniu niż na pla-
nowaniu czy prognozowaniu. Lepsze fi rmy łączą 
projektowanie ze strategią w celu wykorzystania 
nadarzających się okazji, by kreować wzrost oraz 
być liderami zmian w niepewnym i nieprzewidy-
walnym świecie.

Ta książka będzie dla Ciebie źródłem narzędzi, 
kompetencji i nastawienia niezbędnego do 
wykorzystywania okazji powstałych z niepew-
ności — okazji do projektowania lepszych fi rm. 
Zawarliśmy w niej mnóstwo z życia wziętych 
przykładów osób, które po mistrzowsku opano-
wały podstawy projektowania. Przedstawiamy 
również analizy przypadków fi rm, które uczyniły 
z projektowania fundament swoich procesów 
decyzyjnych i dzięki temu wprowadzają zmiany. 
Jako że projektowanie jest procesem powta-
rzalnym, zależało nam, aby ta książka była dla 
Ciebie nie tylko przewodnikiem po tym proce-
sie, ale także przybornikiem, po który będziesz 
sięgał zawsze wtedy, gdy zaistnieje potrzeba 
rozszerzenia projektowania z jednego projektu 
lub jednego produktu na całą fi rmę. 

MOŻESZ 
TYLKO ZYSKAĆ.
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ZOSTAŃ 
PROJEKTANTEM

SKĄD CAŁY TEN SZUM WOKÓŁ PROJEKTOWANIA?
Projektowanie bardzo szybko staje się jednym z tych niezwykle 
popularnych określeń, takich jak choćby „innowacje”. Różni ludzie 
różnie je rozumieją. Bywa stosowane w znaczeniu rzeczowniko-
wym, przymiotnikowym, czasownikowym. Projektowanie to nowe 
podejście do patrzenia na świat i kreowania nowych okazji do 
czynienia go lepszym.

Projektowanie to jednocześnie proces i sposób myślenia. 
To zbiór praktyk mających na celu kreowanie nowej i trwałej 
wartości z niepewności oraz zmian. Pozwala ludziom i organiza-
cjom zachowywać większą elastyczność i odporność w obliczu 
nieustannych zmian. Projektowanie ma również swoje ciemniej-
sze oblicze, którego doświadczamy w sytuacji, w jakiej wszyscy się 

Poleć książkęKup książkę
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WPROWADZENIE  ZOSTAŃ PROJEKTANTEM

od czasu do czasu znajdujemy — sytuacji, w której stajemy oko 
w oko z nieprzewidzianymi zmianami i nie bardzo wiemy, jak na 
nie zareagować.

WIELKA WŁADZA TO RÓWNIEŻ…
Dobra wiadomość jest taka, że jesteś już projektantem, a przy-
najmniej nim bywasz. W rolę projektanta wcielasz się za każdym 
razem, gdy formułujesz strategię lub podejmujesz decyzję na 
podstawie jakichś informacji. Są też i gorsze wieści. Duża część 
narzędzi, z których prawdopodobnie korzystasz w podejmowa-
niu tych decyzji, nie jest już tak skuteczna i przydatna jak kiedyś, 
przynajmniej dopóki nie zestawi się ich z innymi narzędziami. 
Co zatem robią projektanci i z jakich narzędzi korzystają, by po-
dejmować lepsze decyzje?

 

ITERACJA
Kluczową cechą projektowania — oraz towarzyszących mu narzę-
dzi — jest iteracyjność. W ramach tego procesu projektanci tacy 
jak Ty zaczynają od punktu widzenia. Idą w świat i rozpoczynają 
obserwacje, aby wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tegoż 
punktu widzenia, opracować możliwości wykorzystania dostrzega-
nych okazji, zweryfi kować te możliwości, a następnie zrealizować 
te, które ich zdaniem dają największe szanse na końcowy sukces. 
Co najważniejsze, projektant nigdy nie koncentruje się wyłącznie 
na skalowaniu realizacji wybranej opcji. Projektowanie to proces 
o charakterze ciągłym i iteracyjnym, został opracowany z myślą 
o podejmowaniu długofalowych działań w warunkach niepewno-
ści i zmian. 

PROJEKTOWANIE TO USYSTEMATYZOWANE PODEJŚCIE 
DO POSZUKIWANIA, ROZPOZNAWANIA 

I POZYSKIWANIA WARTOŚCI.

Poleć książkęKup książkę
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PROJEKTANT: BUNTOWNIK Z MISJĄ.
SIEDEM KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

PUNKTEM 
WYJŚCIA JEST 
KLIENT.

Obserwuj klientów i staraj się 
ich zrozumieć, a dowiesz się 
czegoś nowego o ich potrze-
bach. Pamiętaj, że właściwe 
odpowiedzi uzyskasz, tylko 
zadając właściwe pytania.

MYŚL I PRACUJ 
WIZUALNIE!

Praca wizualna ułatwia dojrze-
nie całościowego obrazu sy-
tuacji, pełniejsze zrozumienie 
skomplikowanych zagadnień, 
przedstawienie rozważań 
strategicznych w konkretnym 
kontekście wizualnym, a także 
wchodzenie w interakcję z od-
biorcami.

NIE DZIAŁAJ SAM. 
NIE JESTEŚ 
MĄDRZEJSZY OD 
WSZYSTKICH INNYCH.

Postaw na współpracę, by 
zbierać różne opinie i prze-
myślenia. Sojusz umysłów 
w sali zebrań i na całym rynku 
pozwoli Ci zidentyfi kować 
okazje, które nie zostały dotąd 
dostrzeżone.

OPOWIADAJ 
HISTORIE I DZIEL SIĘ 
DOŚWIADCZENIAMI.

Opowieści mają wyraźny 
początek i koniec, zwykle 
mają też bohaterów, z którymi 
mogą się utożsamiać odbior-
cy. Fajne historie zapadają 
w pamięć. Fajne historie będą 
powtarzane przez innych. Faj-
ne historie szerzą się same.

Poleć książkęKup książkę
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WPROWADZENIE  PROJEKTANT: BUNTOWNIK Z MISJĄ

NIE KOMBINUJ.

Po prostu zabierz się do pracy. 
Nie usiłuj od razu budować 
ostatecznej wersji produktu. 
Nie dodawaj mu cech i funkcji, 
które nie rozwiązują prawdzi-
wych problemów.

ZAPROJEKTUJ 
NIEWIELKIE 
EKSPERYMENTY 
I SIĘ UCZ.

Nawet najdrobniejsza iteracja 
czy test przyniosą Ci mnóstwo 
nowych, przydatnych informa-
cji — to wiedza, której nigdy 
byś nie zdobył, gdybyś od razu 
wziął się do budowania. Rze-
czywistość różni się od tego, 
co na jej temat przypuszczasz.

CIESZ SIĘ 
Z NIEPEWNOŚCI, 
BO JEST POŻYWKĄ 
DLA TWOJEGO 
MÓZGU.

W świecie biznesu pewne jest 
tylko jedno: zmiana. Pogódź 
się z tym i zacznij wykorzy-
stywać okazje rodzące się 
z niepewności.

Poleć książkęKup książkę
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ZAPROJEKTUJ
JAK POŁĄCZYĆ INNOWACYJNOŚĆ, BIZNES I STRATEGIĘ

PUNKT WIDZENIA, S. 46

W porządku. Jesteś projektantem, któremu powierzono 

zadanie zaprojektowania lepszej fi rmy. Tylko jak taka lepsza 

fi rma wygląda? Jak w ogóle zabrać się do projektowania 

takiej lepszej fi rmy?

Wiele istniejących fi rm o ugruntowanej pozycji rynkowej, czyli 
inaczej rzecz ujmując, nie start-upy, koncentruje się wyłącznie na 
wprowadzaniu produktów na rynek przy jednoczesnym dążeniu 
do minimalizacji kosztów, co ma się przełożyć na wyższe marże 
zysku. W tego rodzaju przedsiębiorstwach strategia jest reali-
zowana w sposób liniowy: przygotowanie i wykonanie. Niestety 
bardzo często w procesie tym brakuje klienta stanowiącego dru-
gą stronę transakcji, podobnie zresztą jak osoby odpowiedzialnej 
za projektowanie i rozwijanie produktów oraz usług mających 
zaspokajać jakąś potrzebę klienta.

Projektant nieustannie myśli o kliencie. O ludziach i problemach 
myśli w pewnych konkretnych kategoriach, w kontekście pew-
nych konkretnych narzędzi, takich jak generowanie pomysłów, 
tworzenie prototypów czy weryfi kacja. Posługuje się narzę-
dziami, kompetencjami i sposobem myślenia odwołującymi 
się bezpośrednio do człowieka, by móc dzięki nim znajdować 
nowe propozycje wartości i modele biznesowe, projektować je 
i realizować. Wszystko to na podstawie pozyskanych informacji. 
Projektanci postępują w ten sposób nieustannie, rozpoczynają 
kolejne iteracje w celu identyfi kowania nowych okazji we mgle, 
jaką jest niepewność.

Poleć książkęKup książkę
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LEPSZĄ FIRMĘ.

POZNANIE, S. 82
GENEROWANIE 
POMYSŁÓW, S. 124 WERYFIKACJA, S. 180

TWORZENIE 
PROTOTYPÓW, S. 152

W tej książce w zupełnie nowym świetle prezentujemy podróż 
odbywaną przez projektanta. Istotą procesu projektowania jest 
Twój punkt widzenia, nieodmiennie stanowiący wypadkową 
poznania, generowania pomysłu, tworzenia prototypu oraz wery-
fi kacji. Proces ten ma charakter iteracyjny i cykliczny.

Wróćmy do naszego pytania o to, jak należy rozumieć lepszą 
fi rmę. Lepsza fi rma to taka, w której najważniejszy jest człowiek 
i w której wokół człowieka porządkowane są narzędzia projekto-
wania, praktyki i procesy.

Dzisiaj nieustannie poszukuje się nowych klientów, nowych 
propozycji wartości i nowych modeli biznesowych, z uwzględnie-
niem ich realizacji i skalowania działalności. Twoim zadaniem jako 
projektanta jest to umożliwić. Twoim zadaniem jest poszukiwać 
nowych możliwości prowadzenia zrównoważonej działalności 
biznesowej oraz nowych możliwości wzrostu, do Ciebie należy 
także testowanie tychże opcji — wszystko w ramach projektowa-
nia. Twoim zadaniem jest mieć na uwadze osobę, dla której coś 
projektujesz — to fundament, na którym powinien opierać się 
Twój punkt widzenia.

W tym celu potrzebujesz reżimu projektowego, rozumianego 
jako posługiwanie się Twoimi nowymi narzędziami, kompeten-
cjami i sposobem myślenia. Reżim ten ma towarzyszyć wszystkim 
Twoim decyzjom biznesowym i uzyskiwanym wynikom, a nie tylko 
codziennym działaniom.

Dzięki temu będziesz miał znacznie jaśniejsze widoki na przy-
szłość i jako projektant zaczniesz dostrzegać nowe okazje we 
mgle niepewności.
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PODWÓJNA 
PĘTLA.

Koncepcja podwójnej pętli zasadza się na prostym spostrzeże-
niu: każdy projekt, produkt, fi rma, zmiana czy pomysł zaczyna się 
od jakiegoś punktu widzenia. Może się on opierać na faktach, 
ale może też opierać się na założeniach. Bez względu na to, jaki 
masz punkt widzenia, aby wykorzystać go do wywołania trwa-
łych zmian, będziesz musiał ciężko pracować i świadomie dążyć 
do celu.

Podwójna pętla uwzględnia Twój punkt widzenia, jednocześnie 
wzbogacając proces projektowania o element ciągłości oraz 
wspomnianego wcześniej reżimu. Oznacza to, że Twój punkt 
widzenia zawsze opiera się na pewnym poznaniu, świadomości, 
z której rodzą się nowe pomysły, dodatkowo ubogacające Twój 
punkt widzenia. Pomysły są następnie przekuwane na prototypy 
i weryfi kowane pod kątem ich efektywności. W ten sposób zysku-
jesz kolejne informacje na temat Twojego punktu widzenia, a to 
pozwala Ci skuteczniej realizować wybrane pomysły.

Każda podróż projektanta ma swój początek oraz swój… cel. 
W przypadku tej konkretnej podróży początkiem są przygotowa-
nia, widoczne po lewej stronie pętli projektowej. Bez przygoto-
wania samego siebie, ale i Twojego zespołu, otoczenia i narzędzi, 
z których będziesz korzystał, nie może być mowy o udanej 
podróży. Po prawej stronie pętli znajduje się cel podróży, czyli 
skalowanie. W tej książce skalowanie odnosi się do dwóch kwestii. 
Po pierwsze, zajmiemy się rozważaniami na temat skalowania wy-
konania Twojego pomysłu lub wprowadzanej zmiany; początkiem 
tych rozważań jest Twój punkt widzenia. Po drugie zaś, skalowanie 
będzie w tej książce dotyczyć samego procesu projektowania. 
Bądź co bądź to książka o projektowaniu lepszych fi rm, projekto-
wanie jest jej motywem przewodnim i to właśnie projektowanie 
będziemy skalować. 

PĘTLA.
PODRÓŻ PROJEKTANTA

Podwójna pętla uwzględnia Twój punkt widzenia, jednocześnie 
wzbogacając proces projektowania o element ciągłości oraz 
wspomnianego wcześniej reżimu. Oznacza to, że Twój punkt 
widzenia zawsze opiera się na pewnym poznaniu, świadomości, 
z której rodzą się nowe pomysły, dodatkowo ubogacające Twój 
punkt widzenia. Pomysły są następnie przekuwane na prototypy 
i weryfi kowane pod kątem ich efektywności. W ten sposób zysku-
jesz kolejne informacje na temat Twojego punktu widzenia, a to 
pozwala Ci skuteczniej realizować wybrane pomysły.

Każda podróż projektanta ma swój początek oraz swój… cel. 
W przypadku tej konkretnej podróży początkiem są przygotowa-
nia, widoczne po lewej stronie pętli projektowej. Bez przygoto-
wania samego siebie, ale i Twojego zespołu, otoczenia i narzędzi, 
z których będziesz korzystał, nie może być mowy o udanej 
podróży. Po prawej stronie pętli znajduje się cel podróży, czyli 
skalowanie. W tej książce skalowanie odnosi się do dwóch kwestii. 
Po pierwsze, zajmiemy się rozważaniami na temat skalowania wy-
konania Twojego pomysłu lub wprowadzanej zmiany; początkiem 
tych rozważań jest Twój punkt widzenia. Po drugie zaś, skalowanie 
będzie w tej książce dotyczyć samego procesu projektowania. 
Bądź co bądź to książka o projektowaniu lepszych fi rm, projekto-
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WPROWADZENIE  PODWÓJNA PĘTLA

GENEROWANIE 
POMYSŁÓW, 

S. 124

PRZYGOTOWANIA, 
S. 24

SKALOWANIE, 
S. 214

WERYFIKACJA, 
S. 180

POZNANIE, 
S. 82

TWORZENIE 
PROTOTYPÓW,
S. 152

PUNKT 
WIDZENIA, 

S. 46
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PODWÓJNA PĘTLA. UJĘCIE OGÓLNE

PUNKT WIDZENIA, S. 46
Projektowanie rzecz ludzka. 
Podróż projektanta umożliwi 
Ci pozyskiwanie kolejnych 
informacji związanych z Twoim 
punktem widzenia.

POZNANIE, S. 82
Każda podróż projektanta za-
czyna się od klienta, kontekstu 
i Twojej fi rmy. Ta świadomość 
ma kluczowe znaczenie dla 
zaprojektowania czegoś, co 

GENEROWANIE 
POMYSŁÓW, S. 124
Nie ma jednego właściwego 
rozwiązania. Krok generowania 
pomysłów umożliwi Tobie 
i Twoim współpracownikom 
odblokowanie wyobraźni 
i wspólne rozwijanie Waszych 

PRZYGOTOWANIA, S. 24
Projektowanie to sport ze-
społowy, którego nie można 
skutecznie uprawiać bez właś-
ciwego przygotowania.

czyna się od klienta, kontekstu 
i Twojej fi rmy. Ta świadomość 
ma kluczowe znaczenie dla 
zaprojektowania czegoś, co 
będzie lepsze.

POMYSŁÓW, 
Nie ma jednego właściwego 
rozwiązania. Krok generowania 
pomysłów umożliwi Tobie 
i Twoim współpracownikom 
odblokowanie wyobraźni 
i wspólne rozwijanie Waszych 
pomysłów.pomysłów.
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WPROWADZENIE  PODWÓJNA PĘTLA

JESTEŚ TU 
PO TO, 

BY STWORZYĆ 
COŚ NOWEGO.

TWORZENIE 
PROTOTYPÓW, S. 152
Prędzej czy później Twoje 
pomysły muszą ujrzeć światło 
dzienne. W tworzeniu proto-
typów chodzi o to, by Twoje 
pomysły nabrały realnych 
kształtów i byś mógł się dzięki 

WERYFIKACJA, S. 180
Pomysły to nic innego jak myśli 
oparte na założeniach. Żeby 
dowiedzieć się, które z nich są 
naprawdę wartościowe, musisz 
sprawdzać swoje pomysły 
i wykonywać pomiary wyników 
tych testów.

SKALOWANIE, S. 214
Podróż projektanta ma 
charakter iteracyjny, cykliczny 
i została opracowana z myślą 
o skalowaniu małych projek-
tów do postaci norm kulturo-
wych obowiązujących w całej 
organizacji.

pomysły muszą ujrzeć światło 
dzienne. W tworzeniu proto-
typów chodzi o to, by Twoje 
pomysły nabrały realnych 
kształtów i byś mógł się dzięki 
nim uczyć.

dzienne. W tworzeniu proto-
typów chodzi o to, by Twoje 
pomysły nabrały realnych 
kształtów i byś mógł się dzięki 
nim uczyć.

sprawdzać swoje pomysły 
i wykonywać pomiary wyników 
tych testów.kształtów i byś mógł się dzięki 

nim uczyć.
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TWOJE NARZĘDZIA
Twoim pierwszym zadaniem jako projektanta jest otworzyć się na świat 

i obserwować klientów w ich środowisku naturalnym. Podchodząc do tej 

kwestii, wyzbądź się wszelkich uprzedzeń na temat tego, co Twoi klienci 

starają się osiągnąć i jak uporządkowany jest świat. Po prostu patrz i słuchaj.

Obserwacja, czyli pierwsze narzędzie projektanta, wywodzi się 
z kompetencji, które wszyscy już posiadamy. Kiedy ostatnio 
znalazłeś czas, żeby po prostu popatrzeć na swoich klientów 
i ich posłuchać? Spróbuj. Gwarantujemy, że dowiesz się czegoś 
nowego.

WYWIERANIE WPŁYWU
Przyglądając się i słuchając, zwracaj uwagę na wszelkie prawidło-
wości, ale także na ciekawe i nieoczekiwane działania, zdarzenia 
czy sytuacje. Staną się one pożywką dla powstania anegdot, które 
będziesz mógł wykorzystać w celu zainteresowania Twojego 
menedżera i pozostałych członków zespołu ludzkimi historyjkami 
towarzyszącymi Twojemu produktowi. Jeśli nigdy dotąd nie korzy-
stałeś w prezentacjach z anegdot ani opowieści z życia klientów, 
przygotuj się na sporą niespodziankę.

Wszyscy lubią historie i reagują na nie większym zaangażowa-
niem i zainteresowaniem niż na zbiór suchych danych. W następ-
nym rozdziale znajdziesz narzędzie stworzone właśnie z myślą 
o układaniu historii mających wywrzeć na odbiorcy konkretny 
pożądany wpływ.

PRZESTARZAŁE? NIE!
Kiedy przywykniesz już do obserwowania klientów i przysłuchiwa-
nia się im, powinieneś sięgnąć po nowe narzędzia — narzędzia 
projektowania. Od razu wyjaśniamy, że absolutnie nie powinieneś 
rezygnować z posługiwania się narzędziami, do których zdążyłeś 
wcześniej przywyknąć. Z pewnością nie uda Ci się zmienić fi rmy 
z dnia na dzień, równie mało prawdopodobne jest zatem, że 
przekonasz wszystkich swoich kolegów, iż stosowane przez nich 
narzędzia są przestarzałe. Prawdopodobnie zresztą takie nie 
są. Dokładnie tak samo, jak wówczas, gdy zacząłbyś korzystać 
z nowego zestawu narzędzi przy okazji jakichś prac remonto-
wych w domu, wzbogać swój przybornik o kilka nowych narzędzi 
projektowania (przecież nie zabrałbyś się do mierzenia ściany 
za pomocą śrubokręta, prawda?).

PRZYDATNE NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA
Na początek zastosuj narzędzia obserwacji. Są to narzędzia 
pozwalające poznawać pragnienia, potrzeby, bolączki i ambicje 
innych ludzi. W Twoim przyborniku mogłyby się również znaleźć 
narzędzia związane z zadawaniem pytań i przedstawianiem 
problemu w różnych kontekstach. Cóż, nie możesz oczekiwać, 
że dowiesz się o klientach wszystkiego, wyłącznie ich obserwując. 
Oprócz obserwacji w skład narzędzi projektowania wchodzą 
również narzędzia generowania pomysłów, narzędzia tworzenia 
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Alexander Osterwalder, współzałożyciel fi rmy 
Strategyzer, autor książek Tworzenie modeli bizneso-
wych oraz Projektowanie propozycji wartości

NIE MA (JESZCZE) 

Księgowych i lekarzy uczy się posługiwania narzędziami, biznes-
menów szkoli się natomiast w zakresie działalności operacyjnej. 
Przedstawiciele świata biznesu sądzą, że potrafi ą być innowacyjni, 
tak naprawdę jednak brakuje im właściwych po temu kompetencji 
i narzędzi.

Apple i Amazon nieustannie modyfi kują swoje modele bizneso-
we i robią to skutecznie, są jednak i takie fi rmy, które wykazują się 
całkowitą nieporadnością. Ich tradycyjne struktury hierarchiczne 
nijak mają się do procesów związanych z projektowaniem czy 
innowacyjnością. Nie da się tego ująć w rachunku zysków i strat 
żadnego z działów, więc nikogo to nie obchodzi. żadnego z działów, więc nikogo to nie obchodzi. 
Oczywiście fi rmy te wprowadzają innowacje w swo-
ich produktach, mają jednak spore problemy 
z wykraczaniem poza innowacyjność produktową 
i tradycyjnie rozumiane badania i rozwój.

Obecnie w szkołach biznesowych coraz częściej 
wykłada się innowacyjne podejście do modeli 
biznesowych, a wraz z tym omawia się narzędzia 
projektowania i innowacyjności. To jednak ciągle 
dopiero początek.

Z wielką fascynacją przyglądam się, w jaki 
sposób inni uczą się o kształtowaniu i wy-
korzystywaniu narzędzi projektowania, 
innowacyjności i strategii, rozumia-
nych jako nowe czynniki determinu-
jące działalność biznesową.

21

WPROWADZENIE  TWOJE NARZĘDZIA

prototypów i narzędzia weryfi kacji, jak również narzędzia podej-
mowania decyzji. Koncepcje te mogą być już świetnie znane 
innym członkom Twojego zespołu, którzy już od jakiegoś czasu 
zajmują się projektowaniem. Tak czy owak, zamieściliśmy w tej 
książce całe bogactwo niesamowicie przydatnych narzędzi, dzięki 
którym Twoje działania związane z projektowaniem biznesowym 
przejdą na zupełnie nowy poziom.

NIE SPIESZ SIĘ
Gdy zdobędziesz pewność w posługiwaniu się wybranymi 
z prezentowanych przez nas narzędzi, zauważysz, że Twoje stare 
narzędzia coraz częściej nabierają charakteru wspierającego 
lub rezerwowego. Niewykluczone, że zaczniesz stosować nowe 
narzędzia (projektowania) razem z tymi starymi, ponieważ uznasz, 
że wzajemnie się uzupełniają. Możesz na przykład sięgnąć po 
dane rynkowe, by uwiarygodnić anegdoty zebrane w terenie. 
Wyobraź sobie, jakie daje to możliwości! Zacznij od małych 
kroków i powoli opanowuj posługiwanie się nowymi narzędzia-
mi, które w pierwszej chwili mogą Ci się wydać dziwne i mało 
komfortowe. Nie martw się. Po kilkukrotnym użyciu narzędzi 
projektowania stwierdzisz, że idzie Ci to lepiej. Jesteśmy przeko-
nani, że dzięki tym nowym okularom projektanta zobaczysz świat 
w zupełnie innych barwach. 
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PRZE-
PUSTKI

Potrzebuję planu działania, by móc poprowadzić 

mój zespół do pożądanego stanu przyszłego.

KROKI: 
STRONY:

  Przeanalizuj dotychczasowy model biznesowy, 

poznaj też swoich klientów, obserwując ich 

i zadając im pytania. 
86

  Sformułuj punkt widzenia, tworząc wizję 

w 5 śmiałych krokach oraz dokonując jej prze-

kształcenia w opowieść. Przekonaj się, 

czy zrobisz w ten sposób wrażenie 

na swoich odbiorcach. 58

  Poszukaj pomysłów na nowe możliwości 

związane z modelem biznesowym. 142

  Opracuj prototypy nowych propozycji 

wartości. 
152

CHCĘ ZAPROJEKTOWAĆ 
STRATEGIĘ

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne przepustki, dzięki 

którym nie będziesz musiał stać w kolejce do własnej 

przyszłości. Przepustki te dadzą Ci dostęp do odpowied-

nich narzędzi, kompetencji lub analiz przypadków. Korzy-

staj z doświadczeń innych ludzi we własnych działaniach 

bez zbędnej zwłoki.

CHCIAŁBYM SIĘ ZAJĄĆ 

PLANOWANIEM 

DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

ZALEŻY CI NA SZYBKICH 

ODPOWIEDZIACH?

Chciałbym przestać skupiać się wyłącznie na arku-

szach kalkulacyjnych i wspólnie z moim zespołem 

zająć się planowaniem działalności biznesowej.

KROKI: 
STRONY:

  Sporządź mapę kontekstu, 

w którym obecnie działasz. 
110

 Przeanalizuj obecny model biznesowy. 114

 Poznaj swoich (przyszłych) klientów. 98

 Zweryfi kuj wizję Twojej fi rmy. 
56

  Zaprojektuj przyszłe możliwości dotyczące 

modelu biznesowego. 
142

  Przedstaw pomysły, na podstawie których 

powstaną prototypy. 
152
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KROKI: STRONY:  Sformułuj swój punkt widzenia i wraz z zespołem przygotuj wizję 
na okładkę. 64  Zweryfi kuj tę wizję wewnątrz 
organizacji i poza nią. 180

W tej kwestii nie da się iść na skróty, 

znajdziesz tu jednak kilka przepustek, 

dzięki którym nie będziesz musiał stać 

w kolejce do swojej przyszłości.

KROKI: 
STRONY:

 Wykonaj podwójną pętlę. 16

ZALEŻY MI NA 
ZDECYDOWANEJ WIZJI, 
KTÓRĄ BYŁOBY ŁATWO 
ZARAŻAĆ INNYCH
Chciałbym, aby cały nasz zespół zyskał drogowskaz, którym mógłby się kierować w swoich działaniach.

CHCIAŁBYM ROZWIJAĆ 

SWOJĄ FIRMĘ I STAWIAĆ 

NA INNOWACJE

CHCĘ WYKONAĆ ANALIZĘ SWOT 
MOJEJ FIRMY
Jak w przypadku mojej fi rmy kształtują się 

słabe i mocne punkty, zagrożenia oraz okazje?

KROKI: 
STRONY: Przygotuj swój punkt widzenia. 48 Poznawaj: obserwuj i pytaj! 86  Przedstaw pomysły na różne modele biznesowe. 142  Naszkicuj ogólny i szczegółowy prototyp. 

172  Weryfi kuj, weryfi kuj i jeszcze raz weryfi kuj. 
180 Podczas całej podróży snuj opowieści. 72

KROKI: STRONY:
  Poznaj kontekst, w jakim działa 

Twoja fi rma. 110

 Przeanalizuj swój model biznesowy. 86

 Wskaż mocne i słabe strony fi rmy. 116

CHCIAŁBYM PRACOWAĆ JAK START-UPOto w jaki sposób najszybciej i najmniejszym możliwym kosztem wprowadzić produkt na rynek: ucz się od start-upów.

SKORZYSTAJ 
Z PRZEPUSTKI 
ALBO 
PRZYGOTUJ 
SIĘ NA PODRÓŻ 
W PEŁNYM 
WYMIARZE. 

2323

KROKI: STRONY:

W tej kwestii nie da się iść na skróty, 
W tej kwestii nie da się iść na skróty, 
W tej kwestii nie da się iść na skróty, 

znajdziesz tu jednak kilka przepustek, 
znajdziesz tu jednak kilka przepustek, 
znajdziesz tu jednak kilka przepustek, 

dzięki którym nie będziesz musiał stać 
dzięki którym nie będziesz musiał stać 
dzięki którym nie będziesz musiał stać 

w kolejce do swojej przyszłości.
w kolejce do swojej przyszłości.
w kolejce do swojej przyszłości.

KROKI: 
STRONY:

KROKI: 
STRONY:

KROKI: 
STRONY:

Wykonaj podwójną pętlę.
Wykonaj podwójną pętlę. 16

CHCIAŁBYM ROZWIJAĆ 
CHCIAŁBYM ROZWIJAĆ 
CHCIAŁBYM ROZWIJAĆ 

SWOJĄ FIRMĘ I STAWIAĆ 
SWOJĄ FIRMĘ I STAWIAĆ 
SWOJĄ FIRMĘ I STAWIAĆ 

NA INNOWACJENA INNOWACJENA INNOWACJENA INNOWACJE

Wskaż mocne i słabe strony fi rmy. 116

SKORZYSTAJ 
Z PRZEPUSTKI 
ALBO 
PRZYGOTUJ 
SIĘ NA PODRÓŻ 
W PEŁNYM 
WYMIARZE. 

WPROWADZENIE  PRZEPUSTKI
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