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XXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich: Uczelnia na całe życie

Otwartość, partnerstwo, współdziałanie i działanie globalne, 
czyli Wikinomia na uczelni
Warsztaty 

Pałac Łochów, 22.06.2015

Lucjan Paszkiewicz, CEO/Partner Capful Polska
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Prof. David Kelley, Stanford University – wystąpienie na TED 
https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence/transcript
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Z czym kojarzy się nam…

współpraca
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Cel: jak najwyższa wieża zwieńczona pianką 

4 osoby w zespole

t = 19 min; wieża musi stać samodzielnie min. 30 sek.

Materiały „budowlane”:

Marshmallow Challenge
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(Współ)Twórca pojęcia Wikinomia

Don Tapscott (ur. 01.06.1947)
Prezes New Paradigm (obecnie nGenera Insight).
Specjalizuje się w strategii biznesu oraz roli technologii
w biznesie i społeczeństwie.
Profesor zarządzania w Rotman School of Management
przy Uniwersytecie w Toronto.

USA: 2006 PL: 2008

Wikinomics Playbook 

Anthony D. Williams
WicePrezes New Paradigm

© CAPFUL

Sieć to tylko „rusztowanie”. Liczy się content, czyli treść

Onlineoffline = świat hybrydowy = świat bez granic
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Drzewo treści 

Źródło: http://www.prnasia.com/blog/

wiki

INFO
portale

blogi

tagi

społeczności

podcasty
video

wyszukiwarkifoto

marketing

FORA
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udostępnianie

WEB
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WEB
x.0

WEB
3D
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Tworzenie - użytkownicy tworzą właściwą treść bądź pobierają ją ze źródeł 
zewnętrznych, konwertują ją do innych formatów, dodają metadane. 

Zarządzanie - użytkownicy kontrolują treść poprzez zarządzanie prawami dostępu,
statystykami prac nad treścią czy przywracanie wcześniejszej wersji dokumentu.

Integracja - umożliwia uzyskanie dostępu do treści z poziomu różnych 
systemów a także pozwala na przechowywanie różnego typu treści 
w oddzielnych repozytoriach.

Transakcja - pozwala na przekształcenie treści w wymierne 
korzyści np. poprzez sprzedaż treści za pomocą witryny www.

Dystrybucja - umożliwia rozpowszechnienie treści 
kierowanych do użytkowników za pomocą różnych mediów.

Cykl życia treści

Pozycjonowanie - umożliwia uzyskanie wysokiego
miejsca w najpopularniejszych wyszukiwarkach.
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CO TO JEST wikinomia?

PRODUKCJA PARTNERSKA: nowy model wytwarzania towarów i usług

Ekonomia oparta na globalnej wymianie wiedzy i doświadczenia = 
ekonomia oparta na współpracy Internautów

Wikinomia nie wyklucza konkurencji!

Ekonomia liberalna ery Internetu
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Ekonmia / wikinomia – różnice 

ekonomia wikinomia

Kanwa modelu biznesowego + Customer DevelopmentBiznesplan 

Organizacje płaskie (horyzontalne)Organizacje pionowe 

Creative CommonsPrawa autorskie

Freelancer / interim manager / project managerPracownik 

Prosumenci (zaangażowani w tworzenie produktów)Klienci 

Uczestnictwo Wykluczenie 

Produkcja partnerska Produkcja wyłączna 

Licencja publiczna (General Public Licence)Patenty 

Innowacje otwarte Innowacje zamknięte 

Uczenie się przez całe życie (samodzielnie i w grupie)Nauczanie 

Maweni („ci, którzy rozumieją”)  merytokracja Profesjonaliści 

Chaordyczność oparta na partnerstwie (egalite)Porządek hierarchiczny 
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Skąd się wzięła wikinomia?

upowszechnienie 
Internetu

(2,3 mld internautów
29 mln PL)

kaskadowy przyrost
mocy obliczeniowej

domowych komputerów

łatwy dostęp
do technologii:

PC, laptopy, 
tablety, smartfony,

smartwatche…

rewolucja 
uczestnictwa + =+

Przyłącz się!
współpracuj

dziel się 
ciesz się
badaj 

ucz się 
twórz 
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Cztery filary wikinomii

otwartość

1.

partnerstwo

2.

udostępnianie
wspólnota
zasobów

3.

działanie
w skali

globalnej

4.

STRATEGIA  WIKINOMII

Biznes w erze Internetu
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1. OTWARTOŚĆ

Zanikanie szczelnych do tej pory granic w firmach

Kapitał ludzki [ to nie jest już fundament konkurencyjności ]

Oprogramowanie [ open source ]

Jawność informacji [ np. ceny własne i konkurencji ]

Otwarta edukacja [ MIT OpenCourseWare ]

Otwarte media [ blogerzy ]

Otwarte innowacje

Otwarte projekty [ businessmodel canvas ]

Otwarte konsultacje 

OPEN DATA 
[ 27 krajów członkowskich UE podjęło decyzję 
o udostępnieniu cyfrowych danych zgromadzonych 
przez biblioteki, archiwa oraz muzea. ]
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2. PARTNERSTWO

Zanikanie hierarchii

Wertykalizm vs. horyzontalizm

Wspólne rozwiązywanie problemów

Wspólne, interdyscyplinarne badania

Wspólne robienie interesów

Produkcja partnerska [ zob. prosumenci ]

Customer Development

Partnerstwa miast, szkół, społeczne, publiczno-prywatne, 

Sieci partnerskie  efekt skali
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3. UDOSTĘPNIANIE  WSPÓLNOTA   ZASOBÓW

Nowe podejście do własności intelektualnej

Digitalizacja zasobów  www:  chmura

Zwiększenie mocy obliczeniowej komputerów [ sieci p2p  skype ]

Cloud computing  Hybrid Cloud

BIG DATA  BIGGER DATA  FASTER DATA

Smart Analytics 

Software Network

Internet rzeczy  Internet wszechrzeczy  konwergencja urządzeń
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4. DZIAŁANIE  W  SKALI  GLOBALNEJ 

Myśl globalnie, działaj…

Internet  zanik barier ekonomicznych i geograficznych [ Nozbe ]

Thomas Friedman „Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku”

Rozwój krajów BRIC

Technologia: wszystko, co jest dalekie, wydaje się bliskie

Zarządzanie międzykulturowe 
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?

Kryteria odróżnienia, rodzaje i cykl życiowy treści  

VS.

Video:
szkolenie, 
film, 
muzyka, 
wywiad, 
reportaż, 
prezentacja, 
teledysk, 
kabaret, 
teatr, 
relacja, 
reklama.

Tekst:
artykuł, 

wiadomość
aktualność, 
felieton, esej, 
wywiad, 
recenzja, 
relacja, 
reportaż, 
poezja, 
opowiadanie, 
praca naukowa i inne.

TREŚCI (ang. content)

Reklamy,
Łańcuszki szczęścia,
Informacja o leczeniu
Informacja o spadku,
Informacja o wygranej
Wyłudzenia haseł i danych wrażliwych

Tekst:
artykuł, 

wiadomość
aktualność, 
felieton, esej, 
wywiad, 
recenzja, 
relacja, 
reportaż, 
poezja, 
opowiadanie, 
praca naukowa i inne.
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Nowa praktyka marketingowa – ćwiczenie

Produkt Doświadczenie konsumenckie

Miejsce Wszędzie! 

Cena Mechanizm (odkrywania cen)

Promocja Zaangażowanie 

Sieci biznesowe 

Konsumenci jako prosumenci
wchodzą do środka firm
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Sieci współpracy – model Spaghetti

Sieć to złożona i połączona wzajemnymi 
powiązaniami grupa 
(lub system).

Współdziałanie w sieci oznacza 
wykorzystywanie układów tego typu 
do realizacji założonych celów.

PAMIĘTAJMY!
Innowacje zawsze
były grą zespołową

 Duża autonomia członków sieci

 Połączenia wg przyjętych zasad

 Trwałe związki

 Różnorodność a jednocześnie uniformizacja

 Wzrost w każdym miejscu i w każdym kierunku

Sieci  współpracy
model spaghetti
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Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie

Open source? Co ja z tego będę miał(a)? 

Linus Torvalds (1991)

Ponieważ przed wydaniem płyty skończył się 
kontrakt Radiohead z koncernem EMI, a nie 
podpisano jeszcze nowego z żadną firmą, 
zespół zdecydował się na samodzielne jej 
wydanie w formie plików mp3 udostępnionych 
w sieci. W dniu premiery albumu, 
z oficjalnej strony zespołu ściągnięto go 
ponad milion razy. Przy ściąganiu można 
było oddać dobrowolną darowiznę, co zrobiło 
około 40% ściągających płacąc średnio 
2 dolary 

współtworzenie
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Sieci współpracy – model Spaghetti

Sieć to złożona i połączona wzajemnymi powiązaniami grupa 
(lub system).

Współdziałanie w sieci oznacza wykorzystywanie układów 
tego typu  do realizacji założonych celów.

PAMIĘTAJMY!
Innowacje zawsze
były grą zespołową

 Duża autonomia członków sieci

 Połączenia wg przyjętych zasad

 Trwałe związki

 Różnorodność a jednocześnie uniformizacja

 Wzrost w każdym miejscu i w każdym kierunku

Współpraca przy tworzeniu i modyfikacji treści
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Prawo sieci Metcalfe’a 

Robert Metcalfe
(ur. 1946) 

informatyk amerykański, 
twórca Ethernetu, 

współzałożyciel firmy 3Com.

użyteczność sieci [telekomunikacyjnej 
lub innego systemu teleinformatycznego]]
rośnie proporcjonalnie do kwadratu 
liczby urządzeń (użytkowników) 
do niej podłączonych. 

Dołączając kolejnego użytkownika 
do sieci liczba połączeń 
"każdy z każdym" 
rośnie zgodnie ze wzorem  

co jest zależnością kwadratową.
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Media społecznościowe – nowa wiedza i umiejętności
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Sieci – banki talentów
Blogosfera – sfera mawenów i nie tylko 

100 mln blogów: 2% aktywnych (oj tam oj 
tam)
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Sieci – banki talentów
Blogosfera – da się z tego wyżyć?

100 mln blogów: 2% aktywnych (oj tam oj 
tam)
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Innowacje otwarte – systemy wymiany treści, danych i wiedzy

70-90% odkryć i pomysłów, 
które nie znalazły zastosowania;

są zazwyczaj „skutkiem ubocznym” 
innych badań; trafiają do szuflady

Pytania na które szukamy 
odpowiedzi; z braku czasu, pieniędzy

wiedzy leżą odłogiem
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InnoCentive: ideagora XXI w.

355 tys. 
autorów rozwiązań

z 200 krajów na świecie
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Polecam
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Od wiknomii do likenomii (lubikonomii)

Nowa, 
globalna 
waluta
nie jest 
zrobiona 
z papieru.

Jest 
zrobiona

z 
relacji 

i 
sympatii.
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Podsumowanie

 z czym opuszczam te warsztaty?
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Adres Capful Polska Sp. z o.o.                               

ul. Miodowa 1 I Grochowska 249/251

00-080 I 04-001 Warszawa (Polska)

Tel +48 22 463 96 11

Fax             +48 22 379 74 36

Email info@capful.com.pl

Web www.capful.com.pl

Info             Lucjan Paszkiewicz, +48 509 918 341, 
lucjan.paszkiewicz@capful.com.pl

Capful Oy Ltd.

Eteläesplanadi 22 A

FI-00130 Helsinki (Finland)
+358 10 2813 960

info@capful.fi

www.capful.fi

Arto Kaunonen, +358 503 56 07 17

arto.kaunonen@capful.fi


