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Cykliczność czy linearność? 

„Taki model kosmicznej ewolucji 
przywołuje na myśl starożytne 

wyobrażenia o cyklicznym 
wszechświecie – podlegającym nie 

kończącej się serii narodzin i 
śmierci, za każdym razem jak 

Feniks podnoszącym się z 
popiołów wcześniejszego 
unicestwienia.” (Barrow) 

„I tak się właśnie kończy świat.  
Nie hukiem, ale skomleniem.” 

(Eliot) 
versus 



Prosumpcja  

(I, III fala) 

Podział na  
Produkcję i 
konsumpcję 

(II fala) 

Przejście do II fali Przejście do III fali, 
powrót prosumpcji 

Cykliczność 

„(…) społeczeństwo (a raczej jego gospodarka) powraca do stanu właściwego, sytuacji 

reintegracji, braku separacji między wytwarzaniem i nabywaniem.” (Siuda) 



Linearność 

[1] Prosumpcja I fali 

[2] II fala i podział na produkcję 

I konsumpcję 

Synteza [1] i [2], 

Prosumpcja III fali 

„Zmiana ta zapowiada powstanie nowego systemu gospodarczego, który nie będzie 

 przypominał ani gospodarki pierwszej fali, ani drugiej fali, będzie natomiast łączył 
w sobie cechy charakterystyczne obydwu i stapiał je w nową historyczną syntezę.” (Toffler)  

 



Ekonomiczny wymiar dychotomii cykliczności i 
linearności (C. Fuchs) 

• czas konkretny versus czas abstrakcyjny, 

• dzień jako jednostka czasu pracy versus godzina jako jednostka czasu pracy, 

 

Rezultaty:  

• podział dnia na pracę i życie prywatne, 
• akceleracja kapitalizmu (x→x+1→…x+n),  
• minimalizacja czasu potrzebnego na wyprodukowanie pojedynczego produktu, 

• wzrost zysków przedsiębiorstw, 
 

„A specific way of increasing profits is to transform paid into unpaid labour time.” 
(Fuchs) 

 



Czym zatem jest prosumpcja i kim jest prosument? 

„Produkcja na własny użytek” (Toffler), 

 

„Consumption that is productive and creating economic value and 

commodities” (Fuchs) 

 

„Ein Prosument ist ein Konsument der maßgeblichen Anteil an der 

Fertigstellung bestimmter Produkte oder Dienstleistungen hat und 

deswegen als Mit-Produzent gelten kann.” (Hellmann) 

 



Prosumpcja=Kokreacja 

=Crowdsourcing? 
 

Kokreacja: 

„corporations processes for co-creating goods, services and experiences in 

close cooperation with experienced and creative consumers, tapping into 

their intellectual capital, and in exchange rewarding them for what actually 

gets co-produced, co-manufactured, co-developed, co-designed, co-

serviced, and/or co-processed.” (Trendwatching) 

 

Elementy wspólne: „pro”, „kreacja” 

Różnice: „sumpcja” 

 

 



Prosumpcja=Kokreacja 

=Crowdsourcing? 

 

 

Crowdsourcing 

„[t]he new pool of cheap labour: everyday people using their spare 
[resources] to create content, solve problems, even do corporate R & D.” 
(Howe) 

„interaktive Wertschöpfung” (Reichwald, Piller) 



Prosumpcja 

Kokreacja 

Crowdsourcing 

P˄C 



Dlaczego chcemy prosumować (kokreować, 
koprodukować)? 

Motywatory psychologiczne wg Etgar: 

1. Wewnętrzne (intrinsic) – autoteliczne: 

• Potrzeba gry i zabawy, 

• Poszukiwanie estetyki, ekscytacji i różnorodności, 
• Doznania duchowe. 

 

2. Zewnętrzne (extrinsic): 

• Doskonałość, 
• Autonomia, 

• Wyrażanie samego siebie, 
• Pewność siebie. 



Dlaczego chcemy prosumować? 

Motywatory społeczne (socjologiczne): 
 

 

• Dążenie do statusu i prestiżu, 
• Potrzeba kontaktu społecznego, 
• Potrzeba kontroli. 



Współczesne formy kokreacji (Romero, Molina) 
• wykańczanie produktu (product finishing) - umożliwienie konsumentom 

kustomizacji pewnych predefiniowanych cech produktu np. koloru, kształtu itd. 

Możliwość tego typu daje np. szwedzki producent mebli IKEA, producent 

samochodów Opel, magazyn „Astronomy”. 

• projektowanie i rozwój nowego produktu - udział czołowych użytkowników w 

projektowaniu produktu i testowaniu przy użyciu takich form jak np. burze 

mózgów, grupy fokusowe, platformy Open-Innovation. Przykładami firm dających 

takie możliwości są: Procter & Gamble, Silicon Graphics, Volvo. 

• adaptacja istniejącego produktu - angażowanie klientów do zgłaszania poprawek 

obecnie istniejącego produktu, np. Microsoft. 

• masowa kustomizacja - personalizacja produktów i usług dająca klientowi wybór 

w określaniu pewnych ich parametrów, celem otrzymania unikatowego produktu 

tanim kosztem, np. możliwość zaprojektowania do pewnego stopnia swoich 

własnych butów Nike. 

• tworzenie idei oraz projektowanie i rozwój produktów - wykorzystanie tłumu do 

zachowań proaktywnych celem tworzenia nowych i innowacyjnych produktów, np. 

projektowanie własnych, zindywidualizowanych zestawów LEGO, gdzie najlepsze 

propozycje zostają wykorzystane na masową skalę. 



Krytyka prosumpcji 

• G. Ritzer – „zapędzanie klientów do pracy”, 
• C. Fuchs – wyolbrzymienie roli Web 2.0, zbieranie danych, niszczenie 

miejsc pracy, 

• J. Schradie – „cyfrowa nierówność”, 
 

• J. Surowiecki – mądrość tłumu. 

 



Co dalej? 

„But perhaps the best way to grasp the enormity of 
predicting 100 years into the future is to recall the 

world of 1900 and remember the lives our 

grandparents lived.” (M. Kaku) 

 

„If you could meet your grandkids as elderly citizens in 

the year 2100 … you would view them as being, 
basically, Greek gods… that's where we're headed.”  
(M. Kaku) 



Ewolucja prosumpcji na świecie 

I fala II fala III fala Nowoczesna 

prosumpcja (na 

przykładzie 
energetyki 

prosumenckiej) 

Aktorzy w 

relacji 

producent - 

konsument 

Producent i 

konsument to ta 

sama jednostka 

Podział na 
producenta i 

konsumenta 

W zależności od 
rodzaju kokreacji 

aktorzy przybierają 
obydwie funkcje 

Producent tworzy 

wysoko zaawansowane 

dobro, prosument 

wykorzystuje je do 

produkcji innego dobra 

przy czym jego udział 
nie jest bezpośredni 

Motywacja dla 

danej relacji 

przetrwanie Wartości 
ekonomiczne, 

realizacja potrzeb 

konsumpcyjnych,  

Realizacja potrzeb 

psychologicznych 

jednostki, obniżenie 
kosztów, wzrost 

lojalności klientów 

oszczędność, 
świadomość 
ekologiczna 

Poziom 

technicznej i 

technologicznej 

wiedzy 

użytkowników 
(konsumentów)  

niski niski niski – średni – wysoki ? 


