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Wstęp

Oddajemy kolejny, 8 zeszyt „Przedsiębiorczości i Zarządzania” obejmujący artykuły ze-
brane w ramach SOOIPP Annual 2018, naukowej aktywności Stowarzyszenia Organiza-
torów Ośrodków Przedsiębiorczości w Polsce – Szkoły Letniej Innowacji. Projekt Letniej 
Szkoły Innowacji, której zeszłoroczna XII edycja odbywała się na Uniwersytecie im. Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, łączy środowisko naukowe, administracji samorządowej i  cen-
tralnej, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, 
centra transferu technologii) oraz przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z na-
uką. Obecny wydanie SOOIPP Annual 2018 w ramach współpracy ze Społeczną Akade-
mią Nauk w Łodzi Zdolności innowacyjne, innowacje w MSP i w zarządzaniu marke-
tingowym zostało podzielone na trzy części: 

1. Innowacyjne miasta, sieci innowacji i innowacyjne modele biznesowe,
2. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach i działalność B+R,
3. Rozwój innowacji i innowacje marketingowe.
W pierwszej części możemy zapoznać się z wyjaśnieniem, na czym polega aktywne 

podejście i zdolność do wdrażania nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań. Zdolności 
innowacyjne miasta w świetle koncepcji wartości publicznej to ocena relacji miasta z jego 
otoczeniem. Natomiast poszukiwanie konfiguracji działań zarządzania siecią innowacji, 
które zapewniają najlepsze wyniki w zakresie realizacji strategii eksploracji, eksploatacji 
i oburęczności jest celem drugiego artykułu – Innovation Network as an Implementation
of Ambidexterity Strategy. Publikacja oparta jest na wynikach badań przeprowadzonych 
przez autora w latach 2015–2017 na reprezentatywnej próbie 400 średnich i dużych 
przedsiębiorstw działających w Polsce. Czynnikami lezącymi u podstaw wzrostu przed-
siębiorstw zajmują się autorzy kolejnej pozycji The Determinants of the Growth and Inno-
vative Business Models of Enterprises – Theoretical Issues. Artykuł pokazuje przykłady inno-
wacyjnych modeli biznesowych, które mogą stosować przedsiębiorstwa w zależności 
od informacji zwrotnych docierających do firmy. Ostatni artykuł w pierwszej części pu-
blikacji SOOIPP Annual 2018 porusza problem powstawania inteligentnych miast i tech-
nologii, jakie wprowadzają w nich innowacyjne przedsiębiorstwa. Model Smart City i jego 
związek z rozwojem przedsiębiorstw to artykuł, który przedstawia również trendy wystę-
pujące w rozwoju miast.

Kolejnych pięć artykułów zawiera druga część SOOIPP Annul 2018, zatytułowana 
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach i działalność B+R. Bariery we 
współpracy w zakresie innowacji między przedsiębiorcami a pracownikami ze sfery nauki – 
przegląd literatury to tytuł pierwszej publikacji opartej na przeglądzie literatury, opisują-
cej problematykę barier występujących przy podejmowaniu kooperacji między przed-
siębiorstwami a ośrodkami naukowo-badawczymi. Autor podejmuje wyzwanie ukaza-
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nia powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a częstotliwością występowania 
współpracy nauka-biznes. Do modelu determinant innowacyjności przedsiębiorstwa 
odnosi się drugi artykuł – Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw a sharing econo-
my. Autorka wskazuje obszary potencjalnego wpływu zjawiska sharing economy na in-
nowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw. Z kolei obszar współpracy nauki i sekto-
ra MSP pozostaje w obszarze zainteresowania kolejnego artykułu Działalność B+R sek-
tora MŚP a ośrodki wsparcia w Polsce w latach 2013-2017 – ujęcie systemowe. Rozważania 
skupiające się na czynnikach determinujących współpracę organizacji naukowo-badaw-
czych oparto na bardzo obszernym badaniu prawie sześciu tysięcy mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2013–2017. Czwarty artykuł czę-
ści drugiej pt. Czynniki wpływające na stan współpracy małych i średnich firm z jednostka-
mi naukowo-badawczymi odpowiada na pytania: Które z analizowanych czynników są 
podstawowymi stymulatorami współpracy na styku: nauka – biznes? Które generują naj-
większą liczbę problemów? Które wymagają immanentnej poprawy, by proces współ-
pracy przebiegał najsprawniej? Część drugą kończy artykuł Eco-innovations in SMEs, któ-
ry jest dyskusją o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz korzyściach wynikających 
z podjęcia działalności innowacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Prezentowany zeszyt 8 „Przedsiębiorczości i Zarządzania” kończą artykuły zgrupo-
wane w część Rozwój innowacji i innowacje marketingowe. Trzy artykuły obejmują 
kolejno problematykę identyfikacji podstawowych elementów kampanii promocyjnych 
skierowanych na komunikację innowacyjnego przedsiębiorcy i klienta na rynku (Marke-
ting of Innovations in the Activities of the SME Sector on the Example of Advertising Campa-
ign “Human Body Scanner), innowacji w zastosowaniu narzędzi marketingu mobilnego 
(Postawy konsumenckie wobec nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego) oraz prak-
tycznych aspektów pomiaru skuteczności i efektywności reklam internetowych (Sku-
teczność i efektywność reklamy internetowej a specyfika środowiska wirtualnego – nowe po-
dejście do modelu pomiaru).

Mam nadzieję, że kolejne rezultaty inicjatywy naukowej Stowarzyszenia Organizato-
rów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości znajdą Państwa uznanie i pogłębią 
wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych oraz 
staną się wsparciem dla promocji dobrych praktyk w zakresie innowacyjności i współ-
pracy pomiędzy czterema środowiskami mającymi wpływ na rozwój innowacyjności: 
ośrodkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz przed-
stawicielami administracji publicznej.

                                                                   Dr hab. Dariusz Trzmielak prof. UŁ
      Wiceprezes SOOIPP
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Zdolności innowacyjne miasta w świetle koncepcji 
wartości publicznej

Innovative Capabilities of the City in the Light of Public  
Value Concept

Abstract: In this article the author, based on the achievements of available literature, draws 

an approach to innovative capabilities of the cities in the light of public value concept. 

The paper is therefore based on the concept of public value, resource based view, dyna-

mic organizational capabilities, population ecology theory and institutional theory. The aim 

of this paper is to elaborate a theoretical perspective on the innovation processes in pu-

blic organizations (here: cities) from the point of view of both established and relatively 

new management approaches. In the first part, the author discusses particular theories as 

shaping the functioning of public organizations, such as contemporary cities, in particu-

lar with regard to creating new public services. In the second part, the author indicates the 

task environment of the city as a potential source of dynamic capabilities that allow cre-

ating values through innovative solutions. In light of the concept of public value, this in-

ter-organizational capacity is of particular importance. 

Key words: public value, public management, innovations in cities, dynamic capabilities, 

innovative capabilities

Wprowadzenie

Miasta, jak i inne organizacje, jako systemy otwarte funkcjonują w otoczeniu. Współcze-
sne otoczenie jest dynamiczne, co rzutuje na funkcjonowanie organizacji. Wpływ otocze-
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nia wyraża się między innymi w zmieniających się potrzebach w zakresie spraw publicz-
nych, za jakie jednostki te są odpowiedzialne, wymuszając innowacyjne podejście do ich 
realizacji. Zmieniające się otoczenie ma jednocześnie charakter sieciowy – miasto funk-
cjonuje w systemie różnych podmiotów, które wzajemnie są w stanie kreować nowe wa-
runki życia w mieście, jednak przy założeniu aktywnego uczestnictwa władz publicznych 
w  zakresie kształtowania kierunków planowanych przekształceń. Aktywne podejście 
miasta musi oznaczać gotowość i zdolność do wdrażania nowatorskich, innowacyjnych 
rozwiązań. Miasto musi zatem dysponować określonymi zdolnościami innowacyjnymi. 
Jednocześnie, o ile w przypadku przedsiębiorstw to rynek weryfikuje wartość wdrożo-
nych rozwiązań, o tyle w przypadku rozwiązań tworzonych przez miasto rola odbiorców, 
a  więc mieszkańców w  ocenie ich wartości jest ograniczona, głównie z  uwagi na mo-
nopolistyczną pozycję miasta jako dostarczyciela usług publicznych. Nie zwalnia to jed-
nak władz miasta z obowiązku przyjęcia perspektywy wartości jako nadrzędnego czyn-
nika stanowiącego o słuszności podejmowanych inicjatyw. Konieczność ta podyktowa-
na jest potrzebą utrzymania i rozwoju miasta. Jednostki osadnicze, które nie oferują war-
tości swoim mieszkańcom i innym użytkownikom, stają się nieatrakcyjne jako miejsca do 
zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym wyludniają się, co 
przy rosnących utrzymania tych jednostek może prowadzić do zapaści. Rodzi się zatem 
pytanie, jakie są uwarunkowania sprawnej realizacji zadań publicznych, w tym w oparciu 
o rozwiązania nowatorskie (nowe usługi, nowe formy realizacji usług, ich dostarczania 
itp.). Wyjaśnienia tych zagadnień dostarczają już ugruntowane podejścia do zarządza-
nia organizacjami, w tym szkoła zasobowa, teoria zdolności dynamicznych, teoria ekolo-
gii organizacji, teoria instytucjonalna, oraz względnie nowa koncepcja wartości publicz-
nej. Ta ostatnia, nie stojąc w sprzeczności z wcześniej wymienionymi podejściami, rysu-
je nowe spojrzenie na działalność organizacji publicznych, w tym jednostek miejskich. 
Zakłada ona bowiem, że odbiorcy działań miasta muszą uważać owe działania za war-
tościowe (analogicznie jak konsumenci oceniają produkty i usługi na rynku). Tylko mia-
sta zdolne do oferowania wartościowych usług publicznych z punktu widzenia ich użyt-
kowników są w stanie konkurować z innymi jednostkami miejskimi o cenne zasoby. Ba-
dacze problematyki miast w małym stopniu włączają teorie ukształtowane na gruncie za-
rządzania w sektorze przedsiębiorstw do analiz relacji miasta z jego otoczeniem. Celem 
artykułu jest wskazanie, na ile teorie zarządzania, mające ugruntowaną pozycję w odnie-
sieniu do zarządzania w podmiotach prywatnych, okazują się przydatne dla wyjaśnienia 
zdolności miast w kwestii kreowania publicznej wartości wdrażanych rozwiązań oraz wy-
jaśnienie, dlaczego zdolności dynamicznych miast jako ich zdolności do wdrażania no-
watorskich rozwiązań, szukać należy w otoczeniu tych podmiotów. 

Magdalena Wiśniewska
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Wartość publiczna jako cel funkcjonowania miasta

Celem funkcjonowania miast jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb zamieszkujących je 
społeczności. Wyraża się to głównie w świadczeniu usług publicznych, stanowieniu prze-
pisów prawa i kreowaniu warunków funkcjonowania ludzi i organizacji ludzkich. Rodzaje 
zadań, jakie realizują miasta, sprowadzają się do następujących sfer [Kożuch 2010, s. 54]:

1. Świadczenia usług dla obywateli, w tym dotyczących bezpieczeństwa, środowi-
ska naturalnego.
2. Dostarczania gospodarstwom domowym użyteczności w tych sferach społecz-
no-gospodarczych, w których nie funkcjonują powszechnie inne sektory (podmioty 
gospodarcze i społeczne), jak oświata, opieka społeczna.
3. Świadczenie usług tworzących warunki odpowiedniego działania dla wszyst-
kich sektorów (prywatnego, społecznego i publicznego) – infrastruktura społeczna 
i techniczna.
Powyższe sprawy obejmują także nakładanie na mieszkańców lub funkcjonujące na 

terenie miasta podmioty określonych powinności lub zakazów. Podejmowane w powy-
żej wskazanych obszarach aktywności finansowane są przez mieszkańców oraz pod-
mioty działające na terenie miasta w formie podatków i opłat lokalnych oraz transferów 
z budżetu państwa (np. udziały w podatkach PIT i CIT). Mieszkańcy i ich organizacje są 
niejako „przymusowymi” płatnikami, choć nie muszą korzystać ze wszystkich sfer dzia-
łania miasta (np. opieka społeczna, transport publiczny).

Nie zawsze jednak działania władz miasta przynoszą pożądane rezultaty. Niektóre 
jednostki miejskie tracą na atrakcyjności. Koncepcja wartości publicznej dostarcza wyja-
śnień na temat sposobu kreowania takich warunków życia w mieście, by były one odbie-
rane przez korzystających jako atrakcyjne i wartościowe.

Autorem koncepcji wartości publicznej jest harwardzki profesor Mark Moore, któ-
ry w wyniku prowadzonych przez siebie zajęć z praktykami zarządzania publicznego, 
wypracował nowatorskie podejście do zarządzania publicznego [Moore 1995]. Trzo-
nem nowej koncepcji jest przyjęcie założenia, że aktywność władz miejskich, podobnie 
do aktywności jednostek gospodarczych, podlega ocenie odbiorców. Inaczej mówiąc, 
efekt działania podmiotów publicznych ma dla odbiorców określoną wartość.

„Wartość ta generowana jest wtedy, gdy członkowie społeczeństwa, będący jed-
nocześnie tymi, którzy ponoszą nakłady na działalność sektora publicznego, a przez to 
(przez analogię do sektora przedsiębiorstw) są niejako jej „akcjonariuszami”, uzyskują 
stan zaspokojenia zbiorowo wyrażanych potrzeb w  drodze działalności danej władzy 
i przy akceptacji jej działań” [Wiśniewska 2018, s. 29].

Moore dla zobrazowania koncepcji posłużył się tzw „trójkątem strategicznym” (ry-
sunek 1).

Zdolności innowacyjne miasta w świetle koncepcji wartości publicznej
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Rysunek 1. Trójkąt strategiczny wartości publicznej wg Moore’a

Źródło: Moore 1995, s. 71.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w „trójkącie strategicznymi”, dla tworzenia warto-
ści publicznej menedżer publiczny powinien koncentrować się na następujących spra-
wach: 

1. Identyfikacja i właściwe rozpoznanie co do spraw ważnych i cenionych przez spo-
łeczeństwo (wartości publicznie, zbiorowo pożądane, przy uwzględnieniu ich dyna-
miki i heterogeniczności).
2. Uzyskanie mandatu społecznego dla planowanych działań, a także przyjmowa-
nych metod realizacji działań i efektów osiąganych w drodze publicznej debaty.
3. Zagwarantowanie zdolności organizacyjnych do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
W procesie formułowania działań, władza publiczna musi mieć świadomość zmienia-

jących się oczekiwań jej użytkowników co do warunków funkcjonowania w mieście. Teo-
ria instytucjonalna, z które twórcę uważa się Selznicka [Selznik 1957] wskazuje, że oto-
czenie stawia organizacji określone wymagania, a organizacja jest reaktywna względem 
tych wymogów. Organizacje publiczne w stopniu szczególnym podlegają takim wpły-
wom, naciskom, oczekiwaniom – wobec nich wymaga się, by stały na straży interesu 
publicznego, a więc zbiorowego, ponadjednostkowego, respektującego wszystkich od-
biorców. Przyjmując punkt widzenia teorii instytucjonalnej, otoczenie jest źródłem le-
gitymizacji dla działania organizacji. W odniesieniu do miast, to otoczenie jest ostatecz-
nym sędzią – mieszkańcy mają relatywnie wolny wybór względem miejsca zamieszka-
nia. Przyjęte przez miasta rozwiązania będą wpływać na decyzje lokalizacyjne miesz-
kańców i podmiotów gospodarczych. Niezbędne jest bieżące monitorowanie stanu za-
spokojenia potrzeb zbiorowych, zarówno jeśli chodzi o wymiar ilościowy, jak i jakościo-
wy. Zmiany mogą zachodzić zarówno w skali popytu, jak i jego strukturze. Niekiedy nie-
zbędne jest odejście od dotychczasowych rozwiązań na rzecz rozwijania nowatorskich 
podejść w zakresie sposobu i rodzaju usług publicznych. Jak wskazują Brown i Osborne, 

Magdalena Wiśniewska
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otoczenie dalsze jednostek publicznych może kształtować nowe warunki dla funkcjo-
nowania tych podmiotów i narzucać dostosowanie się do nowych uwarunkowań przez 
wprowadzanie innowacji [Brown, Osborne 2012, s. 13].

Podstawą rozważań o zdolnościach organizacji publicznych, w tym miast, do gene-
rowania nowych wartościowych rozwiązań, są ugruntowane już podejścia w zarządza-
niu w  sektorze przedsiębiorstw. Za punkt wyjścia dla takich rozważań można przyjąć 
spojrzenie bazujące na zasobach organizacji. Szkoła zasobowa (Resource Based View) jest 
od początku lat 90. XX wieku podejściem dominującym, jeśli chodzi o wyjaśnianie prze-
wag konkurencyjnych podmiotów gospodarczych i  podstawą do formułowania efek-
tywnych strategii. Za początek rozwoju szkoły zasobowej uznaje się takie publikacje, jak: 
Wernerfelta [1984], Prahalada i Hamela [1990] czy Barneya [1991]. Należy jednak mieć na 
uwadze, iż podwaliny pod rozwój tego podejścia zostały ukształtowane już wcześniej, 
na przykład w pracach Penrose’a [1959].

Szkoła zasobowa traktuje organizację jako splot zasobów (resources) i zdolności (ca-
pabilities), a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa tworzona jest za pomocą wła-
ściwego ich doboru i kompozycji. Jednocześnie zasoby te powinny spełniać warunek 
VRIN, a więc być: wartościowe/cenne, rzadkie, trudne do imitacji i niesubstytucyjne [Bar-
ney 1991, ss. 99–120].

Zasobem organizacji jest wszystko, co organizacja posiada i może zostać wykorzy-
stane do jej funkcjonowania, są to zatem nie tylko, w neoklasycznym rozumieniu, czyn-
niki produkcji (kapitał, praca i ziemia), ale wszelkie niematerialne i materialne środki, jaki-
mi dysponuje organizacja, by efektywnie produkować czy dostarczać wartość dla okre-
ślonego segmentu lub segmentów rynku, przy czym podmioty różnią się między sobą 
w sposób fundamentalny, a dana konfiguracja zasobów powstaje zbiorczo w konkretnej 
organizacji, a więc jest dla niej znamienna [Hunt, Morgan, 1995].

Dla możliwości sprawnego wdrażania innowacji wagi nabierają jednak nie tyle same 
zasoby, ile zdolności organizacji, a dokładnie zdolności dynamiczne. Pojęcie zdolności 
rozwinęło się na gruncie szkoły zasobowej. Rozumie się je jako rutyny wysokiego szcze-
bla lub zbiory rutynowych procedur, które wraz ze swoimi wejściowymi przepływa-
mi zapewniają zarządzającemu organizacją zestaw opcji decyzyjnych umożliwiających 
uzyskanie znaczących wyników określonego typu [Winter 2000]. Zdolności dynamicz-
ne z kolei są pojęciem odnoszącym się do określonego kontekstu otoczenia, które wy-
musza na organizacji zmiany dla zyskania (utrzymania) przewag konkurencyjnych. Zdol-
ności dynamiczne to zdolności przedsiębiorstwa do integracji, tworzenia i rekonfigura-
cji wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji do szybkiego reagowania na zmieniające 
się otoczenie [Teece i in. 1997, s. 516] Inaczej mówiąc, zdolności dynamiczne pozwalają 
na rozszerzenie, modyfikację lub stworzenie kluczowych dla danej organizacji zdolności 
w obliczu zmian [Winter 2003, s. 991]. 

Zdolności innowacyjne miasta w świetle koncepcji wartości publicznej



14

Oferowanie wartości publicznej przez miasta, w tym wartości potencjalnych nowych 
rozwiązań, wymaga tym samym posiadania przez miasto określonych zdolności orga-
nizacyjnych – zdolności dynamicznych. Źródłem tych zdolności może być otoczenie, 
w jakim funkcjonuje dane miasto. Miasta cechuje pewna specyfika, jeśli chodzi o relacje 
z otoczeniem. Otoczenie stanowi dla miast jednocześnie dawcę i źródło niezbędnych za-
sobów oraz zdolności. Wyraża się to między innymi w tym, że jednostki te mogą reali-
zować wartościowe zadania (usługi publiczne) nie wyłącznie samodzielnie, przy użyciu 
własnych zasobów i umiejętności, ale i (a może przede wszystkim) korzystając z poten-
cjału podmiotów wchodzących w skład ich otoczenia.

Zdaniem Ćwiklickiego [2017, s. 12], zdolność operacyjna wykracza poza ramy danej 
organizacji, dotyczy również organizacji partnerskich, które wspólnie kreują wartość pu-
bliczną. Na zdolność operacyjną (capacity) składają się zatem możliwości (capabilities) 
danej organizacji lub partnerstwa, które tworzy i jako takie odpowiada za produkcję czy 
świadczenie usług. Tworząca wartość publiczną zdolność operacyjna nie musi więc wią-
zać się stricte z daną organizacją. Kluczowa zatem jest umiejętność danej organizacji po-
zyskania z otoczenia (zadaniowego) partnerów, z którymi utworzy zdolności dynamicz-
ne do tworzenia wartości.

W rozumieniu mechanizmów pozyskiwania cennych zasobów i kompetencji pomoc-
na jest teoria ekologii populacji. Teoria ekologii populacji, podobnie jak teoria zależno-
ści od zasobów, koncentruje się na relacjach organizacji z jej otoczeniem. Teoria ta jest 
przedmiotem badań i rozważań od prawie 50 lat, a za jej twórców można uznać Camp-
bella [1969], Hannana i Freemana [1977], Aldricha [Aldrich i  in. 1976, 1977 i 1999] oraz 
Nelsona i Wintera [1982], choć inspiracji dla niej szukano już w pracy Hawley’a z 1950 r. 
[Hawley 1950]. W tej teorii organizacja jest zależna od otoczenia, które wybiera spośród 
innych organizacji, z którymi chce współpracować, a więc „ekologia populacji stanowi 
w teorii organizacji odpowiednik darwinowskiej zasady przeżycia najlepiej przystoso-
wanych” [Hatc, 2002, s. 93]. Ekologów organizacji zajmują wzorce zachowań grup orga-
nizacji konkurujących o zasoby w ramach niszy (puli zasobów, od której zależy zbiór or-
ganizacji). Odnosząc teorię ekologii organizacji do funkcjonowania miast można przy-
jąć, iż populacja miast konkuruje o pewne zasoby i niektóre miasta są w stanie lepiej o te 
zasoby konkurować, co znajduje swój wyraz w ich pozyskaniu. Miasta zmuszone są po-
zyskiwać cenne zasoby dla tworzenia przewag konkurencyjnych, te z kolei warunkowa-
ne są zdolnością do pozyskania owych zasobów. Miasto znajduje się niejako w pętli. Wy-
magane jest podjęcie wysiłków, by wejść na nową trajektorię rozwoju, gdzie nowe zaso-
by staną się strumieniami generującymi kolejne wartościowe zasoby i strumienie – „hau-
snerowska” spirala rozwoju [Hausner 2016, s. 116]. Miasta, które nie są w stanie zaofero-
wać publicznej wartości, tracą odbiorców oferowanej wartości (wartość można zatem 
stopniować, a działania takiego miasta mają tym samym niską wartość publiczną – nie 
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są publicznie postrzegane jako na tyle wartościowe, by z nich stale korzystać – miesz-
kać i płacić podatki). Koszt funkcjonowania takich jednostek rośnie (w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca), a wpływy do budżetów tych jednostek samorządowych spada-
ją. Z  punktu widzenia rozwoju miasta istotna jest przewaga konkurencyjna zarówno 
w ramach mechanizmu współtworzenia, jak i odbioru realizowanych działań jako źródeł 
wartości. Jednocześnie, między rezultatem działania miasta, a więc tworzoną wartością 
publiczną a dostępnością do zasobów, istnieje zależność. Jednostki osadnicze, aby prze-
trwać i uruchomić spiralę rozwoju, muszą działać aktywnie, monitorować oczekiwane 
wartości oferowanych usług, wdrażać nowe rozwiązania.

Z uwagi na specyfikę organizacji publicznych, podmioty te mają ograniczone zdol-
ności do generowania i  wdrażania nowatorskich pomysłów. Organizacje publiczne są 
dużo bardziej zhierarchizowane, sformalizowane, zbiurokratyzowane, przez to mniej 
elastyczne [Kożuch 2005, s. 36], słabsze w reagowaniu na zmiany w otoczeniu, implikują-
ce potrzebę rozważenia wartości dotychczas świadczonych usług czy rozwiązań praw-
no-administracyjnych. Konieczne jest wykorzystanie potencjału organizacji z otoczenia.

Na zdolność do wdrażania innowacji przez miasta w kontekście posiadanych zdolno-
ści rzutują takie cechy procesów innowacyjnych, jak [Nowakowska 2009; Guinet 2005]:

 · Interakcyjny charakter innowacji. Tworzenie innowacji opiera się na relacjach po-
wstających zarówno wewnątrz organizacji, jak i w kontaktach z jej otoczeniem zada-
niowym.
 · Innowacja jest procesem integracji – bazuje na zintegrowanej strukturze oraz specy-

ficznej formie organizacji sprzyjającej jej powstaniu, absorpcji i dyfuzji.
 · Innowacja jest procesem uczenia się, interaktywnym, wynikającym z organizacyjne-

go i instytucjonalnego kontekstu.
 · Innowacja ma wymiar społeczny, jest rezultatem różnorodnych zależności zachodzą-

cych między podmiotami – jest zakorzeniona w systemach i instytucjach społecznych.
Powyższe cechy innowacji wpływają na możliwość wdrażania innowacji w organiza-

cjach publicznych.
Wartość wdrażanych przez miasta nowatorskich rozwiązań warunkowana jest włą-

czeniem podmiotów z otoczenia w dwa procesy: kreacji pomysłów na nowe rozwiąza-
nia i sprawnego ich wdrażania. Jeśli chodzi o procesy kreacji pomysłów na nowe usługi 
itp., czerpanie z potencjału otoczenia jest możliwe za pomocą:

1. Inicjatyw wykorzystujących potencjał mieszkańców:
a) rad mieszkańców działających przy urzędzie,
b) rad jednostek pomocniczych,
c) budżetu partycypacyjnego.

2.  Inicjatyw wykorzystujących potencjał przedsiębiorstw:
a) partnerstwa publiczno-prywatnego,
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b) wybranych procedur w  ramach zamówień publicznych (dialog techniczny, kon-
kurs),
c) zamówień przedkomercyjnych,

3. Przedsięwzięć wykorzystujących potencjał organizacji pozarządowych:
a) Rad organizacji pozarządowych działających przy radzie miasta.

4. Współpracy z innymi podmiotami publicznymi, w tym jednostkami samorządu 
terytorialnego, uczelniami.
Sprawność wdrażania nowatorskich rozwiązań w rozumieniu koncepcji wartości pu-

blicznej oznacza uzyskanie takiego rezultatu, który będzie sprawny z  prakseologicz-
nego punktu widzenia, ale przede wszystkim postrzegany jako wartościowy w długim 
okresie dla obecnych i przyszłych mieszkańców, wprowadzony w życie za pomocą me-
tod i technik, które uzyskały mandat społeczny. Zważywszy na ograniczenia względem 
zdolności organizacyjnych organizacji publicznych, przy założeniu aktywnego uczest-
nictwa miasta w proces wdrażania (co ma zagwarantować czuwanie nad interesem pu-
blicznym), także tu niezbędne jest sięganie po zdolności spoza granic organizacji. Jest 
to możliwe poprzez:

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
2. Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Wykorzystanie prawa zamówień publicznych.
4. Porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5. Inne formy umów o wspólnej realizacji zadań publicznych (np. międzysektorowe).
Powyższe propozycje nie zamykają katalogu możliwych rozwiązań, a wskazują je-

dynie przykłady. Otwartość na nowe rozwiązania, powodowana przez turbulencję oto-
czenia, którą coraz częściej zauważają włodarze miast, powinna stanowić przyczynek 
dla poszukiwania nowych form, formuł i podejść do kreowania wartości publicznej. Jed-
nostki, które temu nie podołają, staną w obliczu trudności. Miasto ma zupełnie inną pulę 
strategii zachowania się w sytuacji kryzysowej. Miasto nie może zakończyć działalno-
ści ani jej zawiesić. Stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową mieszkańców za-
mieszkujących dane terytorium. Nawet jeśli część mieszkańców opuści terytorium mia-
sta, dla pozostałych trzeba zapewnić ciągłość funkcjonowania. Miasto nie jest też w sta-
nie „zmienić branży”. Jest jednostką samorządową działającą w celu zaspokajania zbio-
rowych potrzeb wspólnoty samorządowej, te wprawdzie ulegają zmianom, jednak nie 
w sprawach zasadniczych. Realizacja interesu publicznego jest tu nadrzędna. Miasto ma 
ograniczone możliwości dyferencjacji oferty – przepisy prawne nakładają na te jednost-
ki zakres zadań i precyzują ich obowiązkowość lub fakultatywność. Miasto nie jest rów-
nież w stanie wdrożyć strategii odchudzania bez ograniczeń prawnych. Niektóre z ob-
szarów działalności można zlecić podmiotom zewnętrznym, jednak wciąż ponosząc za 
te zadania odpowiedzialność i koszty ich wykonania. Dodatkowo, niektóre usługi pu-
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bliczne rodzą wyłącznie koszty, ale są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa 
(jak na przykład pomoc społeczna). Miasto nie może przenieść działalności do innej lo-
kalizacji, nie zmieni segmentu odbiorców swoich usług. Miasto ma ograniczone możli-
wości dostosowania struktur organizacyjnych. Dostępne formy realizacji zadań publicz-
nych ściśle regulują przepisy prawa i swoboda w tym zakresie jest mniejsza niż w przy-
padku podmiotów prywatnych.

Podsumowanie

Dyscyplina nauk o  zarządzaniu od ponad pięciu dekad oferuje wyjaśnienia w  kwestii 
uwarunkowań, które rzutują na zdobywanie przez przedsiębiorstwa przewag konkuren-
cyjnych nad rywalami, także za sprawą koniecznych usprawnień i dostosowań, zarów-
no w sferze procesów wewnętrznych, jak i oferowanych usług czy produktów. Podejścia 
te przydatne są również dla optymalizacji działania organizacji publicznych i  nie stoją 
w sprzeczności z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania publicznego, jak na przykład 
koncepcja wartości publicznej, umożliwiając wraz z nią lepsze rozumienie relacji miasto 
– otoczenie. Wspólnym mianownikiem prezentowanych w niniejszym artykule podejść 
jest bowiem wpływ otoczenia na funkcjonowanie obu typów organizacji, przy uwzględ-
nieniu specyfiki organizacji publicznych.

Koncepcję wartości publicznej charakteryzuje sieciowość, relacyjność, a  zarządza-
nie tworzeniem wartości publicznej poprzez nowatorskie usługi publiczne czy proce-
sy ich świadczenia lub inne rozwiązania będące w gestii władz miejskich, wymaga po-
szukiwania niezbędnych w  tym celu zdolności organizacyjnych poza granicą publicz-
nych podmiotów. Podmioty publiczne na świecie zmierzają zresztą w tym kierunku. Co-
raz częściej wykorzystuje się metody partycypacyjne, np Living Lab [np. Lama, Origin 
2006; CoreLabs 2007; Stawasz, Wiśniewska 2015], budżet partycypacyjny czy community 
of practice, crowdsourcing [Mergel i in. 2014] czy citizensourcing [Hilgers, Ihl 2010]. Do pro-
cesów zarządzania włączani są też, poza mieszkańcami, inni partnerzy – sektor przed-
siębiorstw przez partnerstwo publiczno-prywatne, innowacyjne zamówienia publicz-
ne, także sektor pozarządowy jako najlepiej rozpoznający potrzeby w obszarach swoje-
go funkcjonowania. 

Działalność innowacyjna organizacji publicznych ma swoje ograniczenia. W przeci-
wieństwie do jednostek gospodarczych, których działania weryfikuje rynek, miasta dzia-
łają w warunkach w dużej mierze monopolistycznych, a odbiorcy w niewielkim stopniu 
mają dostęp do substytutów wielu usług publicznych. Tym samym korzystają z rozwią-
zań, jakie przyjmują władze publiczne niejako z przymusu. Dodatkowo cechy organiza-
cji publicznych, jakimi są miasta, czyli mniejsza elastyczność, sformalizowane procedu-
ry, biurokracja, upolitycznienie narażają te jednostki na zbyt późne reagowanie na zmia-
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ny w  otoczeniu. Organizacje te w  swoich granicach najczęściej nie będą dysponowa-
ły własnymi zdolnościami dynamicznymi, które umożliwią im tworzenie wartościowych 
rozwiązań. Dlatego też mogą i powinny korzystać z potencjału otoczenia zadaniowe-
go – podmiotów gospodarczych, III sektora, mieszkańców. Powinność ta wynika z faktu, 
iż cechuje je zagwarantowanie przepisami prawa trwałość funkcjonowania w rozumie-
niu niezmienności obszaru oddziaływania.
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Abstract: Companies, facing constant turbulences of the competitive environment, shall 

adapt their growing strategy by creating capacity for cooperation with different entities 

in innovation process. As types of innovation networks vary, question arises whether it is 

possible to manage company’s development to achieve its success by balance long-term 

growth and support short-term operations. The main goal of this paper is to seek a configu-

ration of activities of innovation network managing that provide best results in implemen-
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sentative empirical research was conducted, covering 400 medium-sized and large enter-
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Key words: innovation network, innovation, ambidexterity, ambidextrous, exploration, 

exploitation

Introduction

In neoliberal economy, innovation is perceived as one of the key activities that allow 
achieving competitive advantage through creation of an innovator’s rent. This can be 
achieved only by companies that first present and commercialize innovation. Unlike in 
the case of resources rent or monopolistic rent, innovators rent shapes company future 
outcomes, competitive position and state of the market. However, this phenomenon cre-
ated and widespread model of innovation company as a lonely island, that have to build 
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and secure its resources from competitors’ activities and put a lot of effort to protects its 
intellectual properties.

However, within the last decade the economy was subject to complex and signifi-
cant changes, such as dynamic development of ICT and globalization and as a consequ-
ence there was a turn into development of capacity for interorganizational cooperation, 
coopetition, and innovation networks [Håkansson, Eriksson 1993; Ojasalo 2004]. Infor-
mation and communication technology support diffusion of innovation. New channels 
of market communication significantly influence creating added value. Moreover, glo-
balization leads to intensification of relations and dependencies in the market and ra-
ise competitive pressures. Those changes altogether reshape market structure and exert 
the need for formatting new combination of production factors [Hitt, Keats, DeMarie 
1998, p. 24]. As a result, companies, facing constant turbulences of the competitive envi-
ronment, shall adapt the long term grow strategy by creating capacity for cooperation 
with different specialty entities in the innovation process. 

H. Håkansson and I. Snehota stated that the network creates both positive and ne-
gative effects on the process of creating a product and process innovations [1995]. Whi-
le innovation networks can vary and be set up for different purposes it is important 
to answer what kind of activates will enable achieving the company’s success. As for 
achieving this success two different sets of actions should be simultaneously underta-
ken: exploration and exploitation [March 1991] – the process is called ambidexterity stra-
tegy. First of the actions is more directly connected with innovation networks. It focuses 
on long-term activity allowing gathering and synchronizing third parties’ resources in 
order to create innovations that provide new value for a customer (exploration). The se-
cond one is indirect as far as innovation networks are concerned but crucial for creating 
business value. It concentrates on operational and short-term horizon, in specific on ra-
ising organization’s efficiency as well as providing better results from ongoing revenue 
streams (exploitation). 

Therefore, the main goal of this paper is to seek a configuration of activities of inno-
vation network managing that provide best results in implementing exploration, explo-
itation and ambidexterity strategy. 

Innovation network – basic concepts and definitions

Innovation network is defined as mutual interaction of different entities that include 
companies and their subsidiaries, universities, government institutions, customers and 
individuals. This network is enabled by interactions and relationships that mean recur-
rent cooperation and their effects exceed costs of bilateral relationships of actors [Tidd, 
Bessant 2011, pp. 393–394]. Innovation network is a multilateral and complex phenome-
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non that can be perceived as: 1) an interorganizational structure designed by interde-
pendent interactions of engaged actors, 2) as a structure built by a single organization 
based on specific portfolio of relationships or 3) as network built for supporting creation 
of single innovative project [Conway, Steward 1998, pp. 223–254].

While innovation networks are complex phenomena which can be analyzed through 
different scope and from various perspectives, several advantages of maintaining rela-
tionships in innovation activity can be indicated [Tidd, Bessant 2011, p. 391]:

 · Group effectiveness. Constant and rapid changes in the environment require an 
ability to respond and adapt quickly, which favors development of skills, often diffi-
cult to obtain by a single company. Actions undertaken within the network allows the 
exchange of various resources. Especially important is knowledge, which is the basis 
for the development of a modern economy, including clusters and other structures.
 · Collective learning. In addition to sharing unique and cost-intensive resources, the 

operation of the innovation network allows to gain new experiences through interac-
tion and exchange of views, mutual assessments of applied models and practices and 
confrontation of ideas. Particularly important in this process are informal relationships 
formed between members of different organizations.
 · Risk sharing. By involving more actors relatively high level of risk accompanying in-

novative ventures is shared among network participants.
 · Combination of different knowledge resources. Innovation networks allow to create 

an environment for building relationships between different areas of knowledge. In 
contrary to the collective learning, in which the basic process is a diffusion of knowled-
ge, in this action the most important factor is supporting environment for the creative 
use of diverse knowledge resources. It is achieved by creating interaction and know-
ledge spill overs between different actors involved in innovation networks such as cu-
stomers, suppliers, collaborators, business environment institutions, that foster pro-
cess of creation and commercialization of innovations.

However, H. Håkansson and I. Snehota stated that the network creates both positi-
ve and negative effects on the process of creating a product and process innovations 
[1995]. For instance, one of the basic themes of networking in innovation process is an 
access to unique resources, including the exchange of knowledge and technical capaci-
ty owned by the individual partners [Kale et al. 2000]. Part of technical capacity, especial-
ly based on the know-how knowledge, is treated as embedded in organization and thus 
hard to exchange [Teece et al. 1997, p. 514]. Also, achieving these benefits is limited by 
the costs associated with creating and maintaining individual relationships and costs of 
organization management in the network. Typical examples of such disadvantages are 
loss of exclusiveness resulting from sharing innovation and knowledge with other ac-
tors, partially limiting the autonomy of action, higher risk of negative impact of third par-
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ties. Thus, the development of innovation networks is particularly justified when com-
plementarity of resources can be achieved, i.e. sharing of infrastructure or the human re-
sources competence, or in the case of access to scarce resources such as knowledge, new 
markets or market image [Duysters, Dittrich 2003, p. 1]. 

Ambidexterity – challenge of value creation and value 
capture 

Striving to adapt to the dynamically changing environment is forced by the need to 
develop the organization, whereas this activity is usually characterized by a long-term 
perspective and a  high level of risk [Karpacz 2015, p. 86]. On the other hand, by self-
organizing the system, enterprises aim at stabilization, which is induced by the need to 
achieve higher efficiency of the economic value creation process ensuring its survival 
and maintenance of current income streams [Baden-Fuller, Volbred 1997].

The decision maker is faced with the need to resolve the paradox. The contradiction 
refers to balancing the need of stability that maximizes the value captured (exploita-
tion), and at the same time searching for growth, change and adaptation to the environ-
ment ensuring the maintenance and development of future revenue streams (explora-
tion). The concept of simultaneous use of exploration and exploitation is called the am-
bidexterity and can be perceived as one determining the organizational efficiency of the 
enterprise [Raisch, Birkinshaw 2008]. Whine human ambidexterity is the ability to use 
both hands, in the case of organizations, it is the ability to carry out two tasks simultane-
ously, i.e. exploration and exploitation. 

The term ambidexterity was first used by Robert Duncan [1976, pp. 176–188] for or-
ganizations with dual structures that allow simultaneous implementation of activities 
with different time horizons and require different managerial abilities to do this. Howe-
ver, at the beginning 1990’s James March’s work gave the right theoretical foundations 
for the two-handedness of the organization [1991, pp. 71–87]. Although the researcher 
did not use the ambidexterity concept, he pointed to the necessity of simultaneous use 
of two key activities: exploration and exploitation, stressing that achieving balance be-
tween these activities determines the well-being of the organizational system.

J. March as exploration recognized the search for new development opportunities 
through the use of research, changes, experiments, discoveries as well as flexibility, inno-
vation and risk taking [1991, p. 71]. This scope of activity is connected with incurring co-
sts related to searching for new solutions and testing them, and the return on developed 
and commercialized innovations is postponed. Therefore, the organization must secu-
re adequate resources, including sources of financing, that will enable the utilization of 
opportunities to create new markets, develop products and technology, and in a wider 
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perspective, the creation of new knowledge [Karpacz 2015]. These activities are to ensu-
re a high level of innovation, which is conditioned by the introduction of organic, flexi-
ble organizational structures, visionary leadership and organizational culture conducive 
to learning and creative thinking [Zakrzewska-Bielawska 2016, p. 437].

On the other hand, exploitation is related to maintaining current efficiency, control, 
improvement, selection, implementation and execution, increasing certainty and redu-
cing diversity, and, in a broader sense, raising profits in the short term [March 1991, p. 71]. 
This goal boils down to maintaining a competitive advantage on the market in terms of 
existing products and technologies by reducing costs and achieving economies of sca-
le [Zakrzewska-Bielawska 2018, p. 24]. These actions relate to exploration on the basis of 
explicit knowledge, standardizing work and maintaining high efficiency as part of cyc-
lical commercial, production, financial processes, etc. Exploitation is focused on risk re-
duction, achieving stability and repeatability of activities to often adopt solutions based 
on autocratic leadership, formalized and bureaucratic organizational structures, and the 
culture of the organization focused on maintaining the status quo [Zakrzewska-Bielaw-
ska 2016, p. 438].

Results of empirical research 

A stratified random-controlled sampling was used in the study, with two layers repre-
senting: the size of the enterprise and the industry section according to the division of 
PKD 2007. The sampling frame was the REGON register (as of 31.12.2017) [GUS 2018]. 
The subject scope of empirical research are 400 enterprises operating in the territory of 
the Republic of Poland. Sample includes: 348 medium-sized and 52 large companies. Re-
search sample covers public services and educations – 153, business services – 106, in-
dustrial enterprises – 86, constructions – 24, agriculture, mining, production and supply 
of electricity, gas and water – 20, other services – 11. The quantitative research was con-
ducted with survey method, through the use of CATI technique (computer assisted tele-
phone interview). One of the most important advantages of using the CATI technique is 
the possibility of verification of the respondents’ knowledge according conducted rese-
arch. Respondents belong to the management level and at the same time have know-
ledge about the strategy implemented in the company. Nevertheless, it should be poin-
ted out that in particular with regard to large enterprises, there is a risk that the manager 
selected to answer did not have full knowledge of all issues covered by the study [Bełz, 
Cyfert 2017, p. 62].

The next step in research procedure was to operationalize variables such as process 
of managing innovation network or implementation of ambidexterity strategy (ambide-
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xterity level of organization). Managing of innovation network composed of 16 actions 
grouped in two sections: regulatory level and operational level (table 1). 

Table 1. Innovation network managing
Level of 
operation Activities of innovation network managing Value

Regulatory 
level

(average 
0.85)

Competence management 0.85

Creation of procedures 0.89

Development of management styles 0.77

Knowledge management 0.93

Organizational culture development 0.80

The development of the motivation system 0.77

Operational 
level

(average 
0.62)

Planning the portfolio of innovative projects 0.70

Gathering resources: Acquiring resources 0.62

Gathering resources: Resource development 0.70

Gathering resources: Harmonizing resources 0.61

Creation of innovations: Independent creation of innovations 0.67

Creation of innovations: Co-creation of innovation 0.57

Utilization of innovation: Innovation implementation 0.59

Utilization of innovation: Commercialization of innovations on the 
current market 0.49

Utilization of innovation: Commercialization of innovations on the 
new market 0.37

Effectiveness control of innovative projects 0.75

Source: own elaboration.

Regulatory level composed of long-term actions aim at the development of orga-
nization’s system determining conditions and functional boundaries of innovation ne-
twork. Those actions can be treated as interdependent and simultaneously implemen-
ted and thus presented in an alphabetic order. Operational level refers to performance 
of innovations projects in company and covers short-term horizon of functioning. These 
actions are performed sequentially, however according to the specific needs of compa-
ny, some of them may be omitted. 

Each of the above activities can have different level of implementation, i.e. lack of im-
plementation – value of 0, moderate implantation – value of 1 and complete implemen-
tation – value of 2.

Based on a research results, average level of activities concerned with innovation ne-
twork management in Polish medium and large-sized enterprises is rather low with the 
value of 0.69 (in scale from 0 to 2). There is also slight advantage of regulatory aspects 
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of managing innovation network (0.85) over operational aspects (0.62). The most impor-
tant activity for respondents was knowledge management (0.93) and the least impor-
tant was commercialization of innovations on the new market (0.37). 

In the case of ambidexterity of organization, it should be pointed that there are dif-
ferent ways to indicate the level of implementation of this strategy. One of them is to set 
measures describing exploration and exploitation activities and then sum up results of 
both variables. Those measures refer to: company goals, products, market and sources 
of competitive advantage [Zakrzewska-Bielawska 2018, pp. 116–117] and are presented 
in the table below.

Table 2. Operationalization of ambidexterity – exploration and exploitation activities

Theoretical 
construct Operational measurement of the construct

Exploration 
activities

company goals
The company’s development was made from the perspective 
of long-term profits

New market opportunities were utilized 

products
New products were created

The range of products has been expanded

market
Entry into new markets has been made

New, unique utility values were offered to clients

competitive  
advantage

The company’s competences have been developed

A new competitive advantage was created

Exploitation 
activities

company goals
Short-term profits have been hedged and generated

Continuous improvement was carried out and there was raise 
of efficiency

products
The existing products have been improved

Production costs have been reduced

market
Satisfaction of existing customers was investigated in  
a systematic manner 

There was increased in economies of scale in existing markets

competitive  
advantage

The existing competences have been improved

The current competitive advantage was improved  
and maintained

Source: own elaboration based on: Zakrzewska-Bielawska [2018, pp. 116–117].

All measures are assessed on the scale from 1 to 7, where 1 means the least impor-
tant, 3 is neither important nor unimportant and is 7 the most important. Then the arith-
metic mean is calculated separately for measures related to the purpose, product, mar-
ket and competitive advantage of each of theoretical constructs. The last step in deter-
mining the ambidexterity level is calculating the average for exploration and exploita-
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tion and sum up both values. Therefore, the organization’s ambidexterity level may take 
values from 2 to 14. As a result, four levels of ambidexterity were distinguished: very low 
(values 2–4), low (5–7), moderate (8–10) and high (11–14).

Based on the research results, average level of exploration strategy is 4.26 and explo-
itation 4.51 on the scale from 1 to 7 (table 3). Both results are above average and are ra-
ther similar in achieved values. However, when closely analyzing each of the four me-
asures there are some differences. In the case of exploration strategy, the most impor-
tant measure was achieving company’s goal (4.57) and at the same time the least impor-
tant measure was market (3.76). This can be interpreted as a strong orientation towards 
determinism and endogenous perspective of organization development of Polish com-
panies. The strategy of exploitation, on the other hand, is focusing on preserving cur-
rent competitive advantage (4.92). But what is interesting it is not that strongly connected 
with fulfilling present markets needs and delivering value for the current customers (4.16).

Table 3. Research results of medium and large size Polish enterprises according explo-
ration, exploitation and ambidexterity for years 2015-2017, N=400

Average value of 
exploration and 
exploitation activities 

Measures of 
exploration and 
exploitation 

Average value 
of measures

Ambidexterity level of compa-
nies 8,762

Exploration activities

4.257

company goals 4.571
Very low level of ambidexterity – 

16 (4%) companiesproducts 4.278

market 3.760
Low level of ambidexterity – 

94 (23.5%) companiescompetitive  
advantage 4.420

Exploitation activities

4.505

company goals 4.673
Moderate level of ambidexterity – 

214 (53.5%) companies
products 4.270

market 4.156
High level of ambidexterity – 

76 (19%) companiescompetitive 
 advantage 4.924

Source: own elaboration.

In the case of implementing ambidexterity strategy in Polish medium and large-si-
zed enterprises, the average level is 8.76 on the scale from 2 to 14, so above average va-
lue (which is 7.5). Most of the companies are reporting moderate level of ambidexterity 
(54%), then low level (24%), high level (19%) and finally very low level (4%).

According to the main goal of this paper, the next issue is to present intensity of inno-
vation network management activities providing the best results for exploration, explo-
itation and ambidexterity strategies (table 4). High intensity for exploration and exploita-
tion are the results of means from 5 to 7 and for ambidexterity sum of means from 11 to 14. 
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Table 4. Implementation of innovation network managing for exploration, exploita-
tion and ambidexterity strategy for medium and large size Polish companies for years 
2015–2017

Activities of innovation ne-
twork managing

Medium and 
large Polish 
companies 
N=400

High level  
of exploration 
(5-7), n=111

High level of 
exploitation 
(5-7), n=132

High level of 
ambidexterity 
(11-14), n=76

Competence management 0.85 1.33 1.20 1.42

Creation of procedures 0.89 1.32 1.20 1.32

Development of management 
styles 0.77 1.15 1.11 1.22

Knowledge management 0.93 1.40 1.25 1.46

Organizational culture  
development 0.80 1.23 1.10 1.29

The development  
of the motivation system 0.77 1.26 1.14 1.32

Planning the portfolio  
of innovative projects 0.70 1.31 1.06 1.26

Gathering resources:  
Acquiring resources 0.62 0.98 0.86 1.24

Gathering resources:  
Resource development 0.70 1.21 1.03 0.96

Gathering resources:  
Harmonizing resources 0.61 1.00 0.89 1.07

Creation of innovations:  
Independent creation  
of innovations

0.67 1.19 1.02 1.25

Creation of innovations:  
Co-creation of innovation 0.57 1.03 0.89 1.01

Utilization of innovation:  
Innovation implementation 0.59 0.97 0.89 1.05

Utilization of innovation:  
Commercialization of innova-
tions on the current market

0.49 0.93 0.81 1.00

Utilization of innovation:  
Commercialization  
of innovations on the  
new market

0.37 0.75 0.66 0.82

Effectiveness control  
of innovative projects 0.75 1.24 1.12 1.37

Average 0.69 1.14 1.01 1.19

Source: own elaboration.

The average level of implementation of innovation network management is 0.69 (on 
the scale from 0 to 3) for all medium and large Polish companies, then 1.14 for explora-
tion strategy, 1.01 for exploitation and 1.19 for ambidexterity strategy. In general, there 
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is predominance of utilization of own resources over acquiring them from environment 
and independent creation of innovations over cooperating with third parties. 

Entities implementing ambidexterity strategy have almost two times more intensi-
veness of innovation network management activities than all researched companies. 
For all strategies (exploration, exploitation and ambidexterity) there is a predominan-
ce of implementation of regulatory activities over operational level. It is especially no-
ticeable for utilization of innovation, which has the lowest results for each of strategies, 
and should be concerned as a crucial issue for discounting of innovation investments.

Conclusions  

The main goal of this paper was to seek a configuration of activities of innovation ne-
twork managing that provides the best results in implementing exploration, exploitation 
and ambidexterity strategy. According to presented results, there are a few main conclu-
sions for Polish medium and large-sized enterprises:

1) Researched companies are slightly more orientated towards exploitation (4.51) 
than exploration (4.26 on the scale from 1 to 7). In the case of ambidexterity strate-
gy, the average result is 8.77 on the scale from 2 to 14, so it is moderate level as well. 
As for each of four measures describing exploration and exploitation in both cases 
the lowest results concern market. This finding presents rather clear view of resear-
ched companies focusing on inside-out approach to value creation and value captu-
ring. In general, competitors from most developed countries tend to choose market 
orientation above concept that strongly emphasize organizational perspective such 
as technology push. 
2) There is a predominance of regulatory (0.85) level over operational level (0.62) of 
managing innovation networks. In general, the most important activity form regu-
latory level is knowledge management and the least important is utilization of inno-
vation (commercialization on a new market). This finding supports previous conclu-
sion and can be treated as a serious cause of synergy and effectiveness decrease of 
innovation policy of companies. 
3) Companies that achieved the best results in exploration, exploitation and ambide-
xterity strategies are characterized with higher level of implementing of innovation 
networks managing. For instance, for ambidexterity strategy (1.19 on the scale from 
0 to 2) the result is almost two times higher than for all researched companies (0.69). 
At the same time configuration of innovation network activities are rather similar for 
each of analyzed strategies. 
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4) Furthermore, there was additional research carried out where respondents sho-
uld distinguish most crucial activities for innovation network management. The re-
sults were closely correlated with responses presented in table 4. This means that 
both implementation as well as perceiving of key success indicators, are very similar 
and in result a phenomenon of a development lock down can appear. In the view of 
respondents, the current configurations of innovation networks are optimal for the-
ir specific conditions.
The presented research procedure possesses a few limitations. First, there is an issue 

of indicating innovation network activities that can be widen as well as other aspects 
describing this phenomenon (types of ties, engaged in cooperation entities). Second, 
it would be interesting to present company’s financial results for each of implemented 
strategy. Third, concerning more detailed analysis of sample characteristics can allow to 
show the results from the perspective of industry sections and the size of the compa-
nies. This article is a part of broader research project and some of these issues will be ad-
dressed in next papers.
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The Determinants of the Growth and Innovative 
Business Models of Enterprises – Theoretical Issues

Abstract: Contemporary enterprises sprang up, grow and develop in turbulent environ-

ment, distinguished by high complexity. This paper aims to identify and analyze the de-

terminants of growth and development of enterprises from ontological perspective. The 

authors put effort into understanding of efficiency of enterprises, influenced by the en-

vironment, business model and change, taking feedback into account – they will be dis-

cussed in another study that also includes practical solutions. In the article an analysis of 

theoretical literature and the concept of the determinants of enterprises’ growth and inno-

vative business models were used.
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Determinants of growth and development of enterprises – 
theoretical issues

On the grounds of a number of difficulties concerning economic subjects and turbu-
lent environment of their functioning, research of factors, which determine the ability  
of an enterprise to grow and develop, seemed especially important. Two concepts appe-
ar in the literature – the first of them is growth and the other one is development. Both 
notions are connected with each other, but they arenot identical. From encyclopedic 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XX | Zeszyt 8 | ss. 33–46



34

perspective “development” is “every long-term process of operational changes, in which 
we can single out correctly following stages of transformation of a given object, which 
shows possible diversity of this object on definite account”, whereas in the Dictionary 
of Polish Language “development” is “progress in improvement itself, intensification, au-
gmenting itself” [Mały Słownik Języka Polskiego 1968].Development of an enterprise me-
ans change in the enterprise, accommodation to existing changes. It is effective and ad-
vantageous if it guarantees the enterprise achieving and maintaining competitive ad-
vantage, which is the essential precondition for surviving on the market. 

The next studied term is “growth” and in this situation, as previously, the encyclope-
dia [Encyklopedia powszechna PWN 1987] helps us. It describes “growth” as “increasing 
the level of value of something”. As we can notice, the term “growth” is connected to  
a considerable degree with qualitative dimension, while growth of an enterprise is rath-
er associated with quantitative descriptions. In the case of enterprises, their functioning 
is connected with economic usefulness of undertaking activities (Result/Outlay > 1) and 
the relation between result and outlays, which are incurred for their achievement [Skrzy-
pek 2002,p. 158]. In the literature of economic sciences we can find groups of measures 
posing base of economic evaluation of quality in a company, which are suggested by  
T. Wawak [1998]. They can be grouped as follows: 

1. The synthetic measures of:
 · Outlays;
 · Productivity;
 · Effectiveness;
 · Efficiency;
 · Cost-absorption of results.

2. The measures of costs of quality:
 · Dynamics of costs of quality;
 · Internal structure of costs of quality;
 · Share of costs of quality in takings and costs of production.

3. The analytical measures of quality:
 · Faults;
 · Incompatibilities, defects, stoppages;
 · Loss because of internal and external defects, correctable and uncorrectable;
 · Intensities;
 · Defective and delayeddeliveries.

Geary Alan Rummler and Alan Peter Brache [2000, p. 55] suggest in their publication 
the evaluation of efficiency in a comprehensive way and try to present it as a whole. They 
examine efficiency on three main levels:

Grażyna Golik-Górecka, Rafał Skonieczka



35

 · efficient organization;
 · efficientprocess;
 · efficient post.

We can find a similar perspective in the Polish literature of subject. Krystyna Lisiecka 
in her publication suggested model measures of efficiency of organization and econo-
mic efficiency for each three levels, which are presented in the Table 1 below. 

Table 1. The measures of efficiency in organization by K. Lisiecka

Levels of 
efficiency

Objectives 
and strategies

Subject of 
management

Criteria of 
measures

Measures of 
efficiency of 
organization

Measures of 
economic effi-
ciency

Level of or-
ganization

Objectives and 
strategies of or-
ganization

Organization 
management 
as a whole

Economic-fi-
nancial, mar-
ket

Two new pro-
ducts, share in 
market, share 
of complaints, 
share of returns

Profitability 
(profit per ac-
tion), cash flow, 
finances turno-
ver, index of ro-
tation of amo-
unt dues

Level of 
processes

Objectives and 
strategies of 
processes

Staff, techno-
logy and pro-
duction ma-
nagement

Productivity, 
implementa-
tion of IT so-
lutions, defec-
tiveness

On-line pur-
chase, share 
of processes, 
which are sta-
tistically regu-
lated 

Productivi-
ty (profit per 1 
item)

Level of 
post

Objectives and 
strategies of 
post

Post manage-
ment

Innovation, 
lacks

Share of losses, 
share of lacks, 
share of wastes

Work producti-
vity, reduction 
of costs

Source: Lisiecka [2002].

Another perspective is suggested by Marcin Bielski. He noticed a need to supple-
ment the evaluation of efficiency with elements of non-financial indexes (Table 2). Me-
asurements of efficiency and criteria of evaluation, international literature review are 
presented in the Table 2 below.

Table 2. Measurements and criteria of evaluation of efficiency for an organization by 
M. Bielski

Measurements of efficiency Criteria of efficiency

Material Global production, market supplies, sale, completion of global 
production plan, completion of market supplies, completion 
of sale plan

Economic Added production, productivity per one employee, work pro-
ductivity, productivity of fixed assets, gross profit, net profit 
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Measurements of efficiency Criteria of efficiency

System Innovation, outlays on R&D value, applied improvement pro-
posal value, existence of organization, investment value, num-
ber of employees, who upgrade their skills, dynamics of pro-
duction, dynamics of sale

„Political” Quantity of grant and subvention, reduction of tariffs and ta-
xes, market share, autonomy vis-à-vis environment and partici-
pants, work and salary conditions in comparison with other  
organizations

Political Degree of realization of political interests of group (class), 
which governs or aspire to power, solidification or breach  
of existing social-political order 

Cultural Consensus of norms in organization with cultural norms, cultu-
ral innovation

Behavioral Sense of security, work productivity, fluctuation, absence, level 
of employee integration, human relations

Source: Bielski [1997].

Table 3. Measurements of efficiency and criteria of evaluation, international literatu-
re review 

Author Concepts of effectiveness in an organization

Selznick (1948) Besides the organization conceived in terms of the reach of targets, 
considered its internal system and its relation with the environment. 

Bronowski (1959) Personal satisfaction and effectiveness are related: to the extent 
where satisfaction increases, effectiveness increases as well. 

Burns and Stalker (1961) The systemic thought offers the basis for several new perspectives 
such as the Theory of Contingency, where the importance of the ad-
justment between strategy and structure is highlighted as a deter-
minant of performance. 

Seashore (1962) An effective organization is one which is concerned with the depen-
dence on resources. 

Argyris (1964) Founded on the problem of integration between individual and or-
ganization. 

Katz and Kahn (1966) Organization is an open dynamic system. 

Goodman and Pennings 
(1977) 

Organization is effective if the demands composing each of its com-
ponents are satisfied. 

Campbell (1977) The criteria of effectiveness are a political process.

Pfeffer and Salancik (1978) The organizations become effective by the existence of interdepen-
dence amongst the resources and by answering to the needs of the 
groups that control these resources. 

Reddin (1979) The organizations have cycles of life similar to that of the human 
being, an effective organization is the one capable of making adap-
tations amidst the environment changes. 

Weick and Daft (1983) It depends on the capacity of the top managers to understand and 
interpret the messages given by the workers and by the organiza-
tional environment where they develop their tasks, as well as the 
perspicacity to detect and recognize the limits of their actions in this 
environment. 
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Author Concepts of effectiveness in an organization

Quinn and Rohrbaugh 
(1983) 

The scientific studies turn to the generation of models, for example, 
the Competing Value Framework.

Brunet et al. (1991) Investigations have been observed with regards to the construct 
of organizational effectiveness. Defining organizational effective-
ness in a way that it can be universally accepted is a difficult task. 

Banner and Gagné (1995) The theme organizational effectiveness is surrounded by ambiguity 
and confusion. 

Thibodeaux and Favilla 
(1996) A universal theory about the subject still hasn’t been developed. 

Kushner (2000) Continued success in carrying out an organization’s mission. 

Zairi and Jarrar (2001) Is a result of management processes, people, or a combination. 

Walton and Dawson (2001) Included profit, value of human resources, quality, and productivity

Lusthaus et al. (2002) Organizational effectiveness is defined as an extension where an 
organization is capable of achieving their targets. Related to pioneer 
studies (Theory of Targets), despite being criticized for its simplicity, 
it is still used. 

Selden and Sandfort (2004) They study effectiveness in organizations without purposes of profit. 
Moraes (2007) The term effectiveness is not a consensus among scholars but it has 

suffered development. 

Balduck and Buelens (2008) They review the concept of effectiveness and investigate the distinct 
characteristics between effective and non-effective organizations. 

Burke (2009) Effectiveness in organizations without purposes of profit is evalu-
ated by the capacity to accomplish their mission, socially defined. 

Source: own literature review. 

As we can notice, the meanings of term “efficiency” concern both economic-finan-
cial sphere, and they can also include social, cultural and ecological values, which are 
expressed in areas of human activity. An efficiency includes both economic and organi-
zing dimensions of enterprise. As K. Cameron [Cameron 1986] stresses, the term of effi-
ciency is complicated extremely, but it always concerns internal and external criteria of 
evaluation, which are unique in the case of context and change in time. Efficiency ac-
companies people in everyday life and is results from conscious or unconscious use of li-
mited resources. Efficiency in the literature is examined from traditional perspective, as 
mathematical relation between outlays and obtained results, from resource perspecti-
ve, as the most efficient allocation of available resources as possible, and also from stra-
tegic-organizational perspective, as general evaluation of activity of organization, which 
takes into account all elements, which affect effectiveness of their activity management. 
In this paper the authors adopted the economic perspective of interpretation of the ef-
fectiveness of taking activities, which assumes that an enterprise as an organization is an 
artificial creation and was created to realize specific objectives. 
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Table 4. Effectiveness and efficiency of activities from economic perspective

Level of effectiveness of 
activities (achievement of an 
objective)

Level of efficiency of activities (Result/Outlay>1)

High Low

High Effective and  
efficient activities

Effective, but 
 inefficient activities

Low Ineffective, but effi-
cient activities

Ineffective and  
inefficient activities

Source: Marciniak [1998, p. 224].

Based on the above, we can assume the evaluation of activities according to their ef-
fectiveness, efficiency and usefulness for evaluation of a business model.

Economic efficiency – the environment of an enterprise

No enterprise operates in emptiness, isolation from the reality which surrounds it. Diffe-
rent phenomena and relations happen around of an enterprise and are constant source 
of opportunities for current and future activity, but also a source of threats. In the litera-
ture it is defined as a group of external phenomena, processes, institutions and streng-
ths, which have an influence,indirectly and directly,on the developmental potential  
of the company, its strengths and weaknesses and relationships with contractors. We can 
diametrically divide an environment of an enterprise into closer and more distant. A clo-
ser environment is also called competing environment of an enterprise or microenviron-
ment. It is the most important relation with an environment and it the is mutual effect 
between an enterprise and elements of its environment by reacting actively to coming 
stimulus (relation in two direction). Right reaction to impulse, which comes from an envi-
ronment is essential condition for realization of objectives of an enterprise. Wrong eva-
luation of factors, which determine the position of an enterprise in an environment can 
cause problems in the achievement of the objectives of the organization and, which fol-
lows, it will be in a completely different situation than planned. We can list the following 
elements of microenvironment: 

 · Customers of products, goods and services;
 · Suppliers and contractors, including institutions of financial service and capital market;
 · Competitors, partners;
 · Strategic allies;
 · Regulators, including institutions of public administration;
 · Local labor market;
 · Local social factors;
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 · In some typologies stockholders and owners of organizations are also defined as ele-
ments of the closer environment.

The more distant environment of enterprise will include a group of factors which 
condition its activity without its participation (one-way relations). Basic tool of descrip-
tion of the more distant environment – macro environment – is the PESTEL analysis. 
Name of this method comes from first letters of examined factors: P – political-legal, 
E – economic, S – social, T – technological. Today we can also interpolate international 
and natural factors to these factors: 

 · The international factors;
 · The economic factors;
 · The political-legal factors;
 · The social-demographic factors;
 · The technological factors;
 · The natural factors.

As economic practice shows, success and survival of enterprise not always depend 
on its activities and contribution. The macro-environment of an enterprise is impor-
tant for the firm but its effect is not always evident. Every organization is an open sys-
tem which interacts with numerous, multidimensional and dynamic interactions with an 
environment. In this situation it is worth to mention the areas of organization’s environ-
ment, which are presented in the table 5.

Table 5. Selected criteria of isolation, areas and kinds of environment of organiza-
tion

Criterion Description of the criterion Areas and kinds of environment

 Way of activity Analysis of environment paying 
special attention to strength of its 
influence and frequency of interac-
tion with organization

1. Closer
2. More distant

Variability Analysis of environment paying 
special attention to speed and dy-
namism of declining changes and 
strength and intensity of influence 
these changes on organization. 

1. Stable
2. Changing
3. Turbulent
4. Flickering

Complexity Analysis of environment paying 
special attention to number, com-
plex and diversity of elements, which 
occur in them.

1. Simple
2. Complex

Potential Analysis of environment paying spe-
cial attention to capability to giving 
opportunities of existence, develop-
ment and growth of organization.

1. With low potential
2. With high potential
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Criterion Description of the criterion Areas and kinds of environment

Stance Analysis of environment paying 
special attention to stance of its 
elements and areas to functioning of 
organization.

1. Positive (propitious)
2. Neutral
3. Hostile

Time Analysis of environment in relation 
to current period of time.

1. Past (historical)
2. Present
3. Future

Space Analysis of environment paying 
special attention to physical expanse, 
which is analyzed in geographical 
and administrative context.

1. Local
2. Regional
3. Domestic
4. International
5. Global

Plasticity Analysis of the environment from the 
point of view of the organization’s 
ability to influence its elements, 
processes and phenomena.

1. Easy to shape
2. Difficult to shape
3. Impossible to shape

Reactivity Analysis of the environment in terms 
of its reaction (impact) to activities 
undertaken by organizations.

1. Reactive
2. Passive

Reality Analysis of the environment in rela-
tion to the socio-economic reality.

1. Real
2. E-surroundings
3. Simulated

Predictability Analysis of the environment in terms 
of the possibility of predicting and 
forecasting the changes taking place 
in them and the development of the 
situation.

1. Predictable on the basis of statisti-
cal tools
2. Predictable on the basis of quality 
methods
3. Unpredictable

Source: Matejun, Nowicki [2013].

Business model determining the innovation

The concept of a business model is important for the theoretical basis of this work. 
In the literature of the subject there are many different definitions of the business 
model. We can mention the following as the most popular ones [Stewart, Zhao 2000,   
pp. 287–296]:

 · It is a story that answers the question: How do we earn in this company? What is the 
basic economic logic that explains how we can provide our clients with the right price? 
[Magretta 2002].
 · The idea of making money by the company [Koźmiński 2004].
 · The way a traditional company operates [Arend 2013].
 · The model provides a framework for the strategic concept of the company based on 

values [Morris, Schindehutte, Allen 2005].
 · Information on how the company makes money and keep their profits in the stream 

of time [Stewart, Zhao 2000].
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 · Representation of how business creates and delivers value to customers and the 
company [Johnson 2010].
 · Draft of the strategy to be implemented in the framework of structures, processes 

and systems organizations [Osterwalder, Pigneur 2013].
Based on the literature review, the most popular forms of business models are pre-

sented below (Table 6). The following summary was based on a study involving approxi-
mately 250 companies. The presented models are the result of direct observation of bu-
siness practice. The models presented below have been systematized according to the 
key factor of a given form being the source of competitive advantage.

Table 6. Forms of business models
Model Main factor Example

pricing models Price
Cheap shopping in one place. Attracting buyers 
with low prices and a wide assortment of goods. 
Additional services at a minimum level.

marketing models Marketing
Companies using „white label”, produce products 
or services that are sold under the brand of other 
companies.

models of amenities Convenience for the 
customer

Creating and offering a package of products or 
services forming one package. Complex offer.

experience models Customer’s experience
Higher prices for competitive products thanks 
to strong brand management. Production out-
sourcing while controlling the design, quality 
and „iconic” nature of products or services.

„plus” product  
models

Standard product with 
added value

Providing efficiently manufactured and widely 
distributed products under the brand name 
recognizable at slightly higher price.

channel models Distribution channels
Intermediary adding value. Intermediation in 
the sale of homogeneous products, but with 
valuable after-sales services (consulting, mainte-
nance services) specified segment of buyers.

innovative models Innovation
The company incurs high expenditures on 
research and development and develops new 
technologies in order to offer unique products in 
many markets and charges high prices for them.

models of legal  
instruments Legal instruments

The company grants licenses to other compa-
nies wishing to benefit from its inventions. The 
company focuses on conducting research and 
development.

financial models Financing Negative operating cycle. Generating high prof-
its by keeping small stocks and payments for a 
product before it is delivered to customers.

intermediary models Brokerage
The company creates an open market for all 
interested parties and collects commissions for 
transactions concluded on it.

trust models Confidence and risk
Developing and delivering solutions that have 
become standard in the industry and there is a 
possibility of their licensed. Revenues and profits 
come from the sale of products and license fees.

The Determinants of the Growth and Innovative Business Models of Enterprises – 
Theoretical Issues



42

Model Main factor Example

implementation 
models The realization Expansion with new additional service sales 

channels or entering new markets.

renewal models New form
Firms create new formats of stores that draw on 
expertise on retail merchandising, retail, brand 
management and the changing needs  
of consumers.

extension models Business expansion
Expansion of the company’s activity with new 
products for existing customers, for example 
with complementary products.

Source: Golik-Górecka, Skonieczka [2018].

Summary

The objective of this article was an attempt to understand theoretical issues of business 
efficiency through the interaction between the environment and the business model. 
The background was the review and analysis of literature in the field of efficiency and 
business models that constituted the theoretical basis of work. A very wide up-to-date 
review has also been made in Polish and foreign literature on business models. The fol-
lowing conclusions can be drawn from the literature on the subject: lack of unambigu-
ous definition of the business model in the current literature, compliance with the form  
of the business model, specific structure and components of the business model, and re-
lationships between components. The business model appears as a new object of analy-
sis. Enterprises play a significant role in conceptualizing business models. A business mo-
del is a system-wide, holistic approach that aims to explain how businesses do business. 
The business model is not and cannot be a ready solution, the essence of the business 
model should be treated as architecture, project, model, plan, method. Business models 
try to explain how value is created in enterprises. The financial aspects of the business ac-
tivity should be taken into account, including structural aspects, optimal detail, univer-
sality, the ability to verify consistency as well as the possibility of comprehensive use. An 
important feature is the ability to maintain and change the business model of an enter-
prise in quantitative and qualitative aspect, considering efficiency and effectiveness due 
to the company’s life cycle.

In the next article, the authors will analyze the concept of innovation, which, as the 
study has shown, on the basis of literature review, has no uniform and universally accep-
ted understanding of the concept that would be useful for scientists. This is an extre-
mely important issue because in recent years there have been many different concepts  
of innovation that are more of a marketing and advertising nature than they bring real 
values. In addition, there is a classification and understanding of innovation in accor-
dance with the Oslo Manual [Podręcznik Oslo…2008], as a formal and legal binding act, 
which is important from the point of view of business practice. In addition, feedback will 
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be discussed, which not only allows us to analyze factors affecting growth and deve-
lopment, but also to study how specific effects affect the factors, by using the result on 
themselves. It is not possible to build an effective company only on the basis of the de-
scription of the surrounding world without taking into account. Decision-making pro-
cesses that in everyday practice seem to be key to the functioning of the organization in 
the turbulent and unknown world of innovative ventures. According to the authors, the 
inclusion of innovation, business model and cybernetics in conjunction with the econo-
mic possibility of measurement, using methods of index analysis, opens new fields for 
researchers, giving the opportunity to develop useful theories that can bring real and 
measurable benefits to enterprises.
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Smart City – przegląd teorii

Idea rozwoju Smart City ma już ponad dekadę, mimo wyraźnego wzrostu dynamiki dys-
kusji w ostatnim okresie. Naukowcy i praktycy na świecie są zgodni, że koncepcja Smart 
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City osadzona jest w dwóch światowych trendach, w którym pierwszy – mający znamio-
na problemu globalnego – odnosi się do tendencji do koncentracji ludzi w miastach, dru-
gi zaś skupia się na kreowaniu zbioru rozwiązań ułatwiających życie i podejmowanie ka-
riery w miastach przy zaadaptowaniu nowoczesnych technologii. 

Kontekst mieszkańców wyjaśnia analiza ujęta w  statystykach Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych [World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, United Nations, 
https://population.un.org/wup/]. Dane projekcyjne wskazują, iż globalnie więcej ludzi 
żyje w miastach niż na obszarach wiejskich, w 2018 r. 55% światowych zasobów ludno-
ści mieszkało w miastach, w 1950 r. zaś 30%. Do 2050 r. przewidywany jest wzrost licz-
by mieszkańców miast do 68%. W wartościach bezwzględnych w 1950 roku mieszkań-
ców miast było 751 milionów, obecnie jest to 4,2 miliarda. Wartości szacunkowe dla roku 
2050 wskazują na wzrost liczby mieszkańców miast o kolejne 2,5 miliarda1. 

Rozwój miast jest ściśle związany z  trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju: 
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Pomimo wielu negatywnych aspektów 
urbanizacji, związanych z rozwijającą się biedą czy zanieczyszczeniem środowiska, moż-
na znaleźć opinie wskazujące, iż dobrze zarządzana urbanizacja może na dłuższą metę 
pomóc zmaksymalizować korzyści wynikające z aglomeracji przy jednoczesnej minima-
lizacji jej negatywów. Istota tkwi w  dostępie do danych dotyczących populacji miast, 
jednakże nie chodzi o liczbę mieszkańców, ale o procesy, w jakich uczestniczą, zasoby 
– z których korzystają, miejsca – w których przebywają, odpady – które produkują, rela-
cje – jakie tworzą i wiele innych zmiennych. 

U podstaw nowych możliwości stoi przejście od technologii analogowych do cyfro-
wych czy coraz częściej pojawiającego się pojęcia sztucznej inteligencji. W  teorii my-
śli ekonomicznej w obszarze urbanizacji i rozwoju miast, nowe możliwości ujęte zosta-
ły w nowym trendzie określonym jako Smart City. Pierwsze definicje pojawiały się w li-
teraturze przedmiotu na przełomie wieków, choć interpretacja wymagała nieco więcej 
czasu. 

Podczas International Life Extension Technology Workshop w 2000 roku w Paryżu, 
Robert E. Hall [2000] przedstawił wizję Smart City jako „miasta, które monitoruje i inte-
gruje warunki całej infrastruktury krytycznej, w tym dróg, mostów, tuneli, szyn, metra, 
lotnisk, portów morskich, komunikacji, wody, energii, a nawet dużych budynków, może 
lepiej zoptymalizować swoje zasoby, zaplanować profilaktyczne działania konserwacyj-
ne i monitorować aspekty bezpieczeństwa przy jednoczesnej maksymalizacji usług dla 
obywateli […] w ten sposób tworzy wzmocnione środowisko do życia i pracy, które jest 
czyste i bezpieczne i oferuje swoje przewagi tworząc ramy do najbardziej efektywnego 
wykorzystania jego wszystkich zasobów”. Przytoczona interpretacja Smart City, choć bę-

1 Niemal 90% tego wzrostu nastąpi w krajach Azji i Afryki.
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dąca próbą przewidywania przyszłych zmian w miastach, trafnie skierowała uwagę na 2 
aspekty, które są fundamentami obecnej interpretacji rozwoju inteligentnych miast: za-
soby i ich monitoring. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia przewag miasta, do 
czego wrócę w dalszej części artykułu poświęconej relacji Smart City i przedsiębiorstw. 

Kolejne lata rozwinęły koncepcję Smart City o aspekt możliwości, jakie wynikają z po-
stępu technologicznego na świecie. Najlepiej oddają to zapisy pojawiające się w litera-
turze przedmiotu w ostatniej dekadzie. Smart City w definicji IBM z 2008 roku [Palmisa-
no 2008, ss. 1–8] zostało określone jako używające technologii informatycznych i komu-
nikacyjnych do wyczuwania, analizowania i integrowania kluczowych informacji całego 
systemu w prowadzeniu miast. Warto podkreślić, iż opinia ta powstała na gruncie wyjąt-
kowo świadomego perspektyw rozwoju technologii IT środowiska. W opiniach naukow-
ców zajmujących się problematyką rozwoju miast, kontekst technologiczny stał się po-
pularny chwilę później. 

W licznej literaturze przedmiotu Smart City interpretowane jest łącznie z rozwojem 
zorientowanym na aspekty środowiskowe i społeczne. J.M. Eger [Eger 2009, ss. 47–53] 
skupił się dla przykładu na inteligentnej społeczności, łącząc wiele funkcji miejskich, kie-
dy inni bezpośrednio poszukiwali korzyści dla społeczności: „inteligentna społeczność 
– społeczność, która świadomie decyduje się na agresywne wdrażanie technologii jako 
katalizatora w rozwiązywaniu swoich potrzeb społecznych i biznesowych – niewątpli-
wie skoncentruje się na budowie szybkiej infrastruktury szerokopasmowej, ale prawdzi-
wą szansą jest odbudowanie i odnowienie poczucia miejsca, oraz w procesie poczucie 
obywatelskiej dumy. (...) Inteligentne społeczności nie są ćwiczeniami w zakresie wdra-
żania i wykorzystywania technologii, ale w promowaniu rozwoju gospodarczego, wzro-
stu liczby miejsc pracy i poprawy jakości życia. Innymi słowy, propagacja technologiczna 
inteligentnych społeczności nie jest celem samym w sobie, ale jedynie środkiem do de-
finiowania nowych konfiguracji miast na rzecz nowej gospodarki i społeczeństwa z wy-
raźną i fascynującą korzyścią dla społeczności”. O aspektach środowiskowych wspomina 
niemal każdy z artykułów o Smart City, w tym bowiem aspekcie rozwiązania bezpośred-
nio przekładają się na rozwiązywanie „palących” problemów miast. 

Warto podkreślić, iż jednym z prekursorów i animatorów Smart City w Europie jest 
profesor Peter Nijkamp [Caragliu i in. 2011, ss. 65–82]. Na początku dekady zwracał uwa-
gę, iż „miasto jest inteligentne, gdy inwestycje w kapitał ludzki i społeczny a nowocze-
sna infrastruktura komunikacyjna (TIK) napędza zrównoważony wzrost gospodarczy 
i wysoką jakość życia, z mądrym zarządzaniem zasobami naturalnymi, poprzez partycy-
pacyjne i współrządzenie”. W toku postępującej ewolucji podejścia Nijkamp [Kourtit, Nij-
kamp 2012, ss. 93–95] zwrócił uwagę na potencjał powiązanych zasobów, pisząc, iż „in-
teligentne miasta są wynikiem intensywnych i kreatywnych strategii mających na celu 
poprawę wyników społeczno-gospodarczych, ekologicznych, logistycznych i konkuren-
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cyjnych miast. Takie inteligentne miasta opierają się na obiecującym połączeniu kapi-
tału ludzkiego (np. wykwalifikowana siła robocza), kapitału infrastrukturalnego (np. in-
frastruktury komunikacyjnej z zaawansowanymi technologiami), kapitału społecznego 
(np. intensywnych i otwartych połączeń sieciowych) i kapitału przedsiębiorczości (np. 
kreatywność i podejmowanie ryzyka działalności gospodarczej)”. Powiązanie kapitałów 
nie jest, w rozumieniu Nijkampa, celem samym w sobie, ale przekłada się na wyraźne 
wartości rozróżniające miasta pomiędzy sobą. Daje on temu wyraz, pisząc [Kourtit, Nij-
kamp 2012, ss. 93–95], iż „Smart Cities mają wysoką produktywność, ponieważ mają sto-
sunkwo wysoki udział osób dobrze wykształconych, prac wymagających dużej wiedzy, 
systemów planowania ukierunkowanych na wyniki, działań twórczych i inicjatyw ukie-
runkowanych na zrównoważony rozwój”. Do tej retoryki będę jeszcze wracał w dalszej 
części artykułu. 

Technologie IT w modelu Smart City

Po stronie zasobów, czyli tego, co czyni miasto inteligentnym, dominującą rolę przypisu-
je się postępowi technologicznemu w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, przede 
wszystkim w zakresie Internetu rzeczy (ang. IoT – Internet of Things), co bezpośrednio 
przyczyniło się do pojawienia się dużych zbiorów danych i zmiennych określanych jako 
Big Data. Pierwsze zastosowania miały miejsce przede wszystkim w  transporcie miej-
skim. Jak podkreślił T.M. Chen [Chen 2010, ss. 2–3] „inteligentne miasta skorzystają z moż-
liwości komunikacyjnych i czujników wbudowanych w infrastrukturę miejską, aby zop-
tymalizować działania elektryczne, transportowe i inne operacje logistyczne wspierają-
ce codzienne życie, poprawiając w  ten sposób jakość życia wszystkich”. Z  biegiem lat, 
idea tworzenia przyjaznych warunków, zataczała coraz to większe kręgi, obejmując już 
nie tylko kwestie transportu, ale i inne aspekty życia w mieście: administracja, edukacja, 
opieka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, nieruchomości, transport i narzędzia go-
spodarki komunalnej i  inne. Mieszkaniec inteligentnego miasta doświadcza zatem wy-
sokiej jakości usług miejskich dostarczanych w sposób bardziej inteligentny, powiązany 
z mieszkańcem i skuteczniejszy. Z perspektywy funkcji, usługi te pozwalają łatwiej zarzą-
dzać przestrzenią miejską, dysponować zasobami czy reagować na potrzeby użytkow-
ników. Wpływają na poprawę udogodnień, mobilność, zwiększanie wydajności, oszczę-
dzanie energii, poprawę jakości powietrza i wody, identyfikację problemów i szybkiego 
ich naprawiania, szybkiego odzyskiwania danych z katastrof i inne. Wspólnym mianow-
nikiem wszystkich tych funkcji jest konieczność zbierania i udostępniania danych w celu 
podejmowania lepszych decyzji oraz umożliwienia współpracy między rozproszonymi 
jednostkami czy procesami.
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Smart City w relacji do zasobów naturalnych

Koncepcja Smart City, napędzana rosnącą potrzebą niwelowania negatywnych skutków 
urbanizacji, rosnących kosztów, w tym społecznych, pojawianiem się barier i problemów 
w zarządzaniu – pozostaje w sprzężeniu zwrotnym z ochroną zasobów naturalnych. Po-
trzeba zwrócenia uwagi na ten aspekt wynika zarówno z silnej relacji, jaka je łączy, jak 
i pojawiającej się szansy dla rozwoju różnorodnych technologii i usług z warstwy bizne-
sowej miasta.

Na pierwszy plan wysuwa się nowa koncepcja, zakładająca minimalizację oddziały-
wania na środowisko produktów i usług, poprzez taki dobór użytych w nich zasobów, 
który umożliwia ich powtórne wykorzystywanie. Koncepcja ta otrzymała nazwę Circular 
Economy, czyli Gospodarka Okrężna lub Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Z perspek-
tywy miasta tworzenie warunków do rozwoju gospodarki okrężnej może przyjmować 
wiele kontekstów m.in:

a) zarządzania miastem: m.in. tworzenie strategii i planów działań dla obszarów obej-
mujących całe miasto lub wydzielonych części, obejmujących zestaw wytycznych 
i działań zorientowanych na tworzenie warunków dla gospodarki obiegowej np. zbiór-
ki i selekcji odpadów, instalacji systemów monitoringu środowiska i inne,
b) stosowania oszczędnych technologii: chodzi głównie o przestrzenie zabudowane, 
które w aglomeracjach odpowiedzialne są za dużą emisję CO2 oraz stanowią dominu-
jącą rolę w zakresie zużycia energii; miasto może w tym względzie podejmować czyn-
ności związane z  rozbiorem, renowacją, przekształceniem i  samym budownictwem, 
może wprowadzać technologie rekuperacyjne i zasilające w energie np. z zasobów od-
nawialnych,
c) troski o zasoby naturalne: przykładem może być budownictwo i sektor budowlany, 
budynki stanowią ponad 50% całkowitego zużycia materiałów na ziemi, w tym cen-
nych, takich jak stal, miedź, aluminium i cynk; miasto może wprowadzać ogranicze-
nia dla budownictwa stosującego technologie obciążające ilość zasobów naturalnych,
d) stymulowania usług w zakresie zagospodarowania odpadów: miasto może w tym 
celu wykorzystywać np. prawo zamówień publicznych lub inne mechanizmy zama-
wiania usług m.in. przez instytucje pożytku publicznego, może również określać zało-
żenia dla stref gospodarczych i usługowych itp.

Tworzenie warunków do rozwoju Gospodarki Okrężnej stało się możliwe dzięki roz-
wojowi różnorodnych technologii, w  tym IT oraz rozwojowi automatyki. Wdrażane 
w mieście stają się naturalnym elementem Smart City, zagospodarowując jeden z klu-
czowych obszarów dysfunkcji postępu cywilizacyjnego. Literatura przedmiotu roztacza 
wiele scenariuszy dalszej implementacji tej koncepcji rozwoju.
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Koncepcja rozwoju Smart City tworzy zbiór wspólny z rozwiązaniami w zakresie two-
rzenia inteligentnych sieci energetycznych (ang. Smart Grid). Istotą tych rozwiązań jest 
komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, którzy funkcjonują na tere-
nie miasta. Głównym celem jest dostarczanie usług energetycznych, przy zapewnieniu 
obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności oraz zintegrowania rozproszonych źródeł 
energii. W gruncie rzeczy chodzi o optymalizację systemów energetycznych, co w prak-
tyce dotyczy różnorodnych elementów infrastruktury energetycznej: od źródeł ener-
gii odnawialnej, przez tworzenie jednostek i miejsc magazynowania energii, po wyko-
rzystanie małych, rozproszonych dostawców energii. W Smart Grid ważnym aspektem 
jest również transmisja prądu, w tym względzie chodzi przede wszystkim o ograniczenie 
strat energii. Ciekawostką jest to, iż Smart Grid to nie tylko integracja istniejących źródeł 
energii wytwarzanych w konkretnych lokalizacjach (elektrownie różnego typu). To rów-
nież wykorzystywanie zasobów w mniejszych jednostkach, jak pojazdy elektryczne czy 
domy. Okazuje się, że poza zużywaniem energii pojazdy mogą być źródłem jej maga-
zynowania, podobnie inne miejsca z zainstalowanymi bateriami. Wdrożenie Smart Grid 
daje narzędzia i możliwości do inteligentnego użytkowania energii2. Specjaliści Siemens 
określają, iż Smart Grid „wie”, gdzie i kiedy powstaje największy popyt na energię i naj-
większa na nią podaż i potrafi przekierowywać nadwyżki energii w miejsca, gdzie zosta-
nie ona wykorzystana – z pożytkiem. W praktyce rozwiązania takie mogą istnieć i funk-
cjonować dzięki zaawansowanej automatyce oraz rozwiązaniom IT, w szczególności te-
leinformatyce.

Przedsiębiorstwa w koncepcji Smart City

Dominująca rola aspektów społecznych, środowiskowych w literaturze przedmiotu spy-
cha na dalszy plan biznesowy aspekt Smart City. Trudno jednakże pominąć ten kontekst, 
zwłaszcza gdy szuka się szerszego wymiaru nowoczesnych zmian w miastach. Zwraca na 
to uwagę publikacja Lessons in urban monitoring taken from sustainable and livable cities 
to better address the Smart Cities initiative [Marsal-Llacuna, Colomer-Llina’s, Melendez-Fr-
igola 2014, ss. 611–622]. W opinii autorów „inicjatywy inteligentnych miast mają na celu 
poprawę wydajności w miastach poprzez wykorzystanie danych, informacji i technologii 
informatycznych (IT) w celu zapewnienia bardziej wydajnych usług dla obywateli, moni-
torowania i optymalizacji istniejącej infrastruktury, zwiększenia współpracy między róż-

2 Eksperci Siemensa wskazują, iż globalny popyt na energię rośnie szybko na całym świecie przy jednocze-
snej zmianie struktury źródeł zasilania. Szacuje się, że tempo tego wzrostu wynosi około 2,2 procenta rocz-
nie. Oczywiście następują wyraźne różnice w tych przewidywaniach w odniesieniu do różnych lokalizacji na 
świecie.
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nymi podmiotami gospodarczymi oraz wspierania innowacyjnych modeli biznesowych 
w obu sektorach prywatnym i publicznym”.

Koncepcja Smart City jest stymulatorem innowacyjnych modeli biznesowych; ele-
menty modeli mają do dyspozycji nowe wartości. Analiza literatury przedmiotu i przy-
kładów z różnych miast na świecie wskazuje na tworzące się łańcuchy wartości, które 
charakteryzuje interdyscyplinarny charakter. Dominującą rolę odgrywają w nich techno-
logie IT, co z kolei sprawia, iż inteligentne miasto staje się środowiskiem do funkcjono-
wania i rozwoju firm świadczących usługi informatyczne. Ich aktywność koncentruje się 
na świadczeniu usług skupionych wokół Internetu rzeczy (IoT), Big Data i sztucznej inte-
ligencji (ang. AI – Atrificial Intelligence). 

Z  danych statystycznych wynika, iż w  wielu miastach nastąpił dynamiczny wzrost 
liczby podmiotów i wielkości zatrudnienia w branży IT, to zarazem jedne z kluczowych 
zawodów deficytowych wskazanych np. przez Business Centre Club. Miasta są dla tych 
firm ogromnym rynkiem – stanowią je inne branże, strefa publiczna, mieszkańcy. Z dru-
giej strony miasto jest źródłem kluczowych zasobów dla powstających i rozwijających 
się przedsiębiorstw IT: studenci i  absolwenci uczelni, wiedza prezentowana na semi-
nariach, konferencjach, a przede wszystkim dobre przykłady i możliwość obserwowa-
nia dynamiki zmian rynku. Skoro na terenie miasta wdrażane są nowoczesne technolo-
gie IT, przedsiębiorstwa mają łatwość oceny takich aspektów, jak: konkurencja na ryn-
ku, poziom doskonałości istniejących produktów i usług, preferencje i zachowania kon-
sumentów i klientów, ceny itp. W takich warunkach przedsiębiorstwa – zwłaszcza star-
tupy – mogą łatwiej ograniczać ryzyko wejścia na rynek, a inwestorzy z większą precy-
zją ocenić możliwości rozwoju technologii, w które chcą inwestować. Smart City jest za-
razem atrakcyjnym pierwszym zastosowaniem dla rozwiązań planowanych do skalowa-
nia na rynki międzynarodowe.

Jeśli chodzi o organizacje przedsiębiorstw IT w koncepcji Smart City, ich rola spro-
wadza się do dwóch zbiorów aktywności: (1) działalności usługowej na rzecz innych 
podmiotów – jak również (2) wprowadzania na rynek własnych rozwiązań: albo kreując 
nowy rynek, albo wykorzystując istniejący potencjał sprzedaży posiadanych rozwiązań. 
W obu przypadkach motorem i stymulatorem aktywności są liczne programy dedyko-
wane akceleracji startupów w branży IT.

W  praktyce firmy te wchodzą w  relacje z  innymi branżami, rozwiązując problemy 
zmian/udoskonalania różnorodnych produktów i usług o aspekty wymagające rozwią-
zań informatycznych. Ich klienci prowadzą działalność w różnorodnych branżach, a bli-
skość lokalizacyjna staje się wartością mającą wpływ na efektywność rozwoju wielu no-
wych produktów, technologii, organizacji czy marketingu. W ujęciu funkcjonalnym, fir-
my te mogą prowadzić działalność w różnych dziedzinach: ochrony zdrowia, edukacji, 
bezpieczeństwa publicznego, usług (np. usługi dla seniorów, usług dla mieszkańców), fi-
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nansów, mediów, zarzadzaniu i innych. To, co czyni firmy z tych branż aktorami rozwoju 
Smart City, to dążenie do unowocześnienia swoich produktów i usług dzięki wykorzysta-
niu nowych możliwości i rozwiązań technologicznych, choć nie należy tego zawężać do 
nowych możliwości zarządzania danymi i tworzenia coraz bardziej zaawansowanych al-
gorytmów. W wielu przypadkach przedmiotem działalności innowacyjnej są nowocze-
sne (inteligentne) materiały, technologie (np. optyczne, elektroniczne), robotyka, teleko-
munikacja, farmacja i inne, a zastosowanie rozwiązań IT może stanowić zarówno czynnik 
wytwórczy (np. poprzez zaangażowanie algorytmów do obliczeń na potrzeby materia-
łów, leków, symulacji), jak i element produktu. W tabeli 1 zawarto przykładowe aktyw-
ności biznesowe wykorzystujące rozwiązania IT, wspominane wcześniej Big Data i inne 
technologie uczestniczące w tworzeniu potencjału Smart City.

Tabela 1. Przykłady aktywności biznesowych pozostających w  relacji z  koncepcją 
Smart City

Ochrona zdrowia - systemy elektronicznej rejestracji pacjentów,
- systemy wymiany informacji o pacjencie (np. pomiędzy klinikami, apteka-
mi itp.),
- telemedycyna, określana również jako e-Zdrowie,
- druk 3D np. do analiz organów przed operacjami,
- roboty operacyjne, technologie monitoringu i diagnostyki medycznej,
- automatyzacja i robotyzacja opieki pacjenta.

Edukacja - nowoczesne technologie w procesie edukacji na każdym poziomie,
- e-Learning i zdalny dostęp do treści edukacyjnych,
- zastosowanie symulacji z wykorzystanie VR i AR3,
- Wi-Fi i łączność szerokopasmowa,
- Smart Building, czyli szkoły i uczelnie zarządzane z wykorzystaniem roz-
wiązań optymalizujących użycie zasobów (sale, ogrzewanie, oświetlenie, ja-
kość powietrza i inne),
- nowe/nowoczesne kierunki edukacji i szkoleń np. Machine Learning. 

Finanse, 
zarządzanie

- BI – Business Intelligence – analiza dużych zbiorów danych na potrzeby za-
rządzania,
- systemy płatności elektronicznej i mobilnej,
- systemy zarządzania danymi w chmurze, 
- rozwiązania logistyczne oparte o model „Just in time”,
- Shearing Economy (Ekonomia dzielenia się),
- Circular Economy (Ekonomia obiegu zamkniętego).

Bezpieczeństwo 
publiczne

- czujniki i urządzenia do monitoringu (w budynkach, ziemi, powietrzu, mo-
nitoring dróg i mostów, monitoring pożarów)
- drony,
- lokalizacja i geolokalizacja powiązane z nawigacją w budynkach i prze-
strzeni miejskiej,
- Machine Learning,
- Samochody autonomiczne.

Źródło: opracowanie własne na bazie analizy literatury przedmiotu i przykładów ze sfery gospodarczej.

Smart City, jako przedmiot aktywności naukowej i obszar działalności rynkowej, znaj-
duje się dopiero w fazie rozwoju i rozpoznawania możliwości doskonalenia przestrzeni 
3 AR – Augmented Reality (pol. Rzeczywistość rozszerzona), VR – Virtual Reality (pol. Wirtualna rzeczywistość)

 

Michał Klepka

1 

 



55

miast. Faktem jest natomiast, że pierwotne teoretyczne rozważania, przedstawione na 
początku artykułu, doczekały się zbioru wielu ciekawych rozwiązań potwierdzających 
naturalnie postępujący trend w rozwoju technologii na świecie. Konsekwentnie wystę-
puje bardzo dużo wątków biznesowych, praktycznie za każdym rozwiązaniem kryje się 
działalność wytwórcza.

W analizie biznesowego kontekstu Smart City nie można pominąć wartości pocho-
dzących z tworzących się sieci relacji biznesowych i partnerstwa, zarówno w układach 
wertykalnych, jak i  horyzontalnych [Lee, Hancock, Hu 2014, ss. 80–99]. Mówić można 
nawet o tworzeniu specyficznych łańcuchów wartości zorientowanych na wprowadza-
nie i dostarczanie rozwiązań inteligentnych. W praktyce dynamika zmian w tym wzglę-
dzie charakteryzuje się sprzężeniem zwrotnym, konsekwentnie współtworzenie rozwią-
zań inteligentnych rozwija siatkę instytucjonalną w przestrzeni miasta4, a silniejsza siat-
ka w większym stopniu wzmacnia dynamikę tworzenia i wdrażania kolejnych zaawanso-
wanych rozwiązań w mieście. Istota tego aspektu podkreślana jest między innymi w ran-
kingach Smart City, czego przykładem jest EasyPark Smart Cities Index5 3 – wśród okre-
ślonych 19 obszarów oceny, biznesu – bezpośrednio – dotyczy jeden: Business Ecosys-
tem. W rankingu 2thinknow6

4 5– Innovation Cities™ Index, 162 wskaźniki pogrupowane zo-
stały w 3 obszary, z czego jeden to „Usieciowione rynki”7

5, obejmujący 20 wskaźników 
odnoszących się do liczby i aktywności instytucji zlokalizowanych w mieście8, narzędzi 
i metod budowania relacji6

9, ale przede wszystkim parametrów ekonomicznych świad-
czących o dynamice miasta10. Należy podkreślić, iż stymulatorem sieci jest wspomniany 
wcześniej interdyscyplinarny charakter rozwiązań wdrażanych w Smart City.

Podsumowując, podkreślić można, iż Smart City w zdecydowanej większości przyję-
tych definicji skupia się na obszarach funkcyjnych (bezpośrednich lub pośrednich) po-
wiązanych z mieszkańcami. Jest to zarazem ogólnie stosowane uproszczenie, bowiem 
z  punktu widzenia wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, bardziej trafne jest od-
niesienie ich do użytkowników miast, wśród których są mieszkańcy – interpretowani 
wprost, jak i występujący jako przedsiębiorcy. Konsekwentnie na znaczeniu nabiera po-
dejście wskazujące, iż rozwiązania Smart są narzędziem do lepszego wykorzystywania 
zasobów miast i generowania oszczędności lub obniżki kosztów funkcjonowania pod-
miotów gospodarczych. 

4 Należy podkreślić, iż tworzenie nowoczesnych technologii niemal zawsze następuje w układzie interdyscy-
plinarnym, angażującym.
5 Więcej o rankingu: https://easyparkgroup.com/smart-cities-index/.
6 Więcej o rankingu: https://www.innovation-cities.com/.
7 oryg. NETWORKED MARKETS
8  np. Ambasady 
9 np. Smart Devices
10 np. rynek wewnętrzny, inwestycje zagraniczne, szlaki komunikacyjne, eksport/import i inne
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To, z jaką dynamiką zachodzić będą procesy rozwoju Smart City, zależy od zaanga-
żowania władz miasta, rozumianego zarówno jako asymilator nowych rozwiązań powią-
zanych z ustawowo ustalonych obowiązków, jak i animator udostępniający zasoby mia-
sta do ich testowania i wprowadzania. Profesor Nijkamp zwraca uwagę [Kourtit, Nijkamp 
2012, ss. 93–95], iż to, co w perspektywie czasu może uczynić miasto inteligentnym, to 
przede wszystkim intensywna i kreatywna strategia mająca na celu poprawę wyników 
społeczno-gospodarczych, ekologicznych, logistycznych i konkurencyjnych miast. Tylko 
wówczas można stworzyć stabilne warunki do prowadzenia innowacyjnej działalności 
gospodarczej, która, rozwiązując problemy społeczne, środowiskowe, bezpieczeństwa, 
edukacji i inne, zarabia, wzmacniając jednocześnie lokalną konkurencyjność. Wówczas 
następuje proces podnoszenia konkurencyjności miasta, co sprzyja napływowi kolej-
nych nowoczesnych firm.
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nowi jeden z mierników wzrostu gospodarczego kraju. Im bardziej rozwinięta gospodar-
ka, tym silniejsze i częstsze związki kooperacyjne [Edquist 1997]. Jednak nie można zapo-
minać, że kooperacja stanowi także przyczynę tego wzrostu. Dzięki poprawie ilościowej 
i jakościowej związków kooperacyjnych wzrost gospodarczy kraju jest większy. 

Kooperacja wspiera wzrost gospodarczy kraju na kilka sposobów [Fritsch 2001, s. 298; 
Kozioł-Nadolna 2011, s. 113]: 1) prowadzi do wyższej specjalizacji, co oznacza poprawę kon-
kurencyjności funkcjonujących na rynku podmiotów, 2) może stanowić źródło informacji  
o produktach, podmiotach, technologiach i rynkach zbytu, 3) w długim okresie zwiększa 
poziom zaufania między partnerami, co wpływa na obniżenie kosztów transakcyjnych, 
4) poprawia dostęp do zasobów materialnych i niematerialnych.

W  literaturze przedmiotu najbardziej popularnym podziałem kooperacji jest po-
dział ze względu na zakres działania [Walas-Trębacz 2004, s. 147], relacje między pod-
miotami [Jaźwiński, Kiernożycka-Sobejsko 2006, s. 610] oraz kierunek współpracy [Gó-
rzyński, Pander, Koć 2006, s. 10]. Zgodnie z tymi podziałami można wyróżnić koopera-
cję pionową i poziomą. Jeśli współpraca występuje z kolejnymi i lub poprzednimi ogni-
wami w łańcuchu dostaw, wówczas jest nazywana kooperacją pionową. Natomiast jeśli 
to współpraca z równorzędnym ogniwem w łańcuchu dostaw (konkurentem) lub z pod-
miotami spoza łańcucha dostaw, wówczas jest mowa o kooperacji poziomej. Przykła-
dem kooperacji poziomej może być również współpraca między przedsiębiorstwami 
a jednostkami ze sfery nauki.

Współpraca między sferą nauki a sferą biznesu jest tematem często poruszanym w li-
teraturze przedmiotu. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest dokona-
nie przeglądu literatury opisującej problematykę barier występujących między omawia-
nymi sferami. 

Bariery we współpracy między sferą nauki a biznesu

Współpraca w aspekcie naukowo-badawczym między jednostkami ze sfery nauki i biz-
nesu oraz administracji publicznej w polskich warunkach występuje niezmiernie rzadko 
[Nowak 2012, s. 167; Kondratiuk-Nierodzińska, Grabowiecki 2004], co potwierdza, iż nie 
jest ona mocną stroną ani jednostek ze sfery nauki, ani jednostek ze sfery biznesu. Zda-
niem znacznej części przedsiębiorców podmioty ze sfery nauki nie są dobrze przygoto-
wane, aby stać się jej uczestnikiem [Poznańska 2012, s. 393; Jasiński 2016, s. 478]. 

Natomiast można zaryzykować hipotezę, która wymagałaby dokładniejszego zwe-
ryfikowania, że współpraca pracowników naukowych z  podmiotami ze sfery biznesu 
i administracji występuje zdecydowanie częściej, tylko nie są w nią włączane uczelnie 
i inne ośrodki naukowe. Sytuację, kiedy ośrodki naukowe nie są włączane w proces ko-
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mercjalizacji wiedzy, można nazwać „akademicką szarą strefą” [Matusiak, Guliński 2010, 
s. 33; Lis 2013, s. 300]1.

Przy takim założeniu, w  procesie transferu wiedzy uczestniczą dwa podmioty: 
przedsiębiorca i pracownik naukowy – wynalazca. Analizując motywy przedsiębiorcy, 
należy wspomnieć, że jego postępowanie powinno być zgodne z teorią kosztów trans-
akcyjnych. Mając do wyboru dwa warianty tego transferu (formalny z jednostką nauko-
wą i nieformalny z pracownikiem naukowym), wybierze on ten wariant, który będzie dla 
niego bardziej korzystny. Współpraca, która uwzględnia ośrodek naukowy, będzie bar-
dziej kosztowna niż współpraca z jego wyłączeniem, zatem preferowaną formą współ-
pracy wydaje się współpraca z pominięciem tego ośrodka. Jednak należy pamiętać, że 
koszt pozyskania wiedzy jest głównym, ale nie jedynym kosztem transakcyjnym. Pozo-
stałymi kosztami transakcyjnymi mogą być między innymi: 1) jakość wsparcia związane-
go z wdrażaniem nowej wiedzy (czy przedsiębiorca uzyska wyłącznie sam przepis tech-
niczny, czy też cały pakiet usług wspierających w postaci usług prawnych, środowisko-
wych, technicznych itp.); 2) możliwość budowy pozytywnego wizerunku przedsiębior-
stwa (czy publikacja informacji o transferze technologii nie pociągnie za sobą negatyw-
nych konsekwencji prawnych i wizerunkowych dla przedsiębiorstwa); 3) jakość relacji in-
terpersonalnych z pracownikami naukowymi (czy relacje te są sztywne i sformalizowa-
ne, czy też życzliwe i pomocne). 

Współpraca z pominięciem ośrodka naukowego będzie możliwa wyłącznie wtedy, 
gdy na taką formę współpracy wyrazi zgodę pracownik naukowy oferujący dane rozwią-
zanie techniczne. Dlatego bardzo istotne jest ustalenie motywów jego postepowania. 
Stanowią one kompromis między motywami egoistycznymi i altruistycznymi. Motywy 
egoistyczne wynikają z konieczności zaspokojenia potrzeb niższego rzędu, związanych 
z bieżącą egzystencją pracownika. Z tego względu współpraca z przedsiębiorcą stano-
wi dla słabo opłacanego pracownika naukowego szansę na poprawę jego warunków 
życiowych. W takiej sytuacji do argumentów przemawiających za pragmatycznym i jed-
nocześnie nieetycznym pominięciem ośrodka naukowego z procesu transferu wiedzy 
można zaliczyć: a) formalizacja tego procesu w skostniałych strukturach ośrodków na-
ukowych utrudnia i odsuwa w czasie uzyskanie przez pracownika dodatkowych korzy-
ści finansowych; b) udział ośrodka naukowego przy podpisaniu porozumienia o transfe-
rze technologii może powodować, że cena końcowa takiego porozumienia będzie zde-
cydowanie wyższa lub wynagrodzenie pracownika będzie zdecydowanie niższe; c) przy 

1 Na marginesie współpracy między sferą nauki a sferą biznesu i administracji publicznej warto również wspo-
mnieć o  działalności pracowników naukowych związanej z  opracowaniem recenzji wniosków dofinanso-
wanych ze środków publicznych (NCBiR, Programy Operacyjne). Działalność ta stanowi przykład formalnej 
współpracy organów administracji publicznej z pracownikami zatrudnionymi w sferze nauki, z pominięciem 
podmiotów zaliczanych do tej sfery.

Bariery we współpracy w zakresie innowacji między przedsiębiorcami a pracownikami  
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wzroście ceny, jaką musi zapłacić przedsiębiorca za komercjalizację wiedzy, rośnie ryzy-
ko, że wycofa się on z dalszych rozmów, czego konsekwencją będzie brak wynagrodze-
nia dla pracownika naukowego; d) wyższa cena za przejaw komercjalizacji wiedzy może 
również spowodować, że w  sytuacji ogłoszenia przetargu cena zamieszczona w  ofer-
cie złożonej przez danego pracownika naukowego nie będzie konkurencyjna; e) rozpo-
wszechnienie informacji o sukcesie pracownika naukowego może powodować zawiść 
pozostałej części środowiska naukowego w danym ośrodku naukowym [Jasiński 2014, s. 62].

Zgodnie z  hierarchią potrzeb Maslowa po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu 
można zaspokajać potrzeby wyższego rzędu. Potrzeby te znajdują swoje odzwiercie-
dlenie w altruistycznych motywach pracownika naukowego. Potrzeby wyższego rzędu 
dotyczą samorealizacji i akceptacji danej osoby przez środowisko, w którym funkcjonu-
je. Równie istotna jest potrzeba zdobycia uznania i szacunku wśród współpracowników. 
Sformalizowanie procesu komercjalizacji wiedzy, w którym pracownik naukowy zgodzi 
się uczestniczyć, umożliwia mu osiągnięcie tych celów. W takiej sytuacji pracownik na-
ukowy będzie mógł wykazywać w ocenach parametrycznych sformalizowane przejawy 
komercjalizacji wiedzy, pisać publikacje na ten temat oraz wykazać takie sytuacje w swo-
im postępowaniu o nadanie stopnia naukowego. Ponadto publikowanie informacji na 
temat sformalizowanych przejawów komercjalizacji wiedzy buduje pozytywny wizeru-
nek całego ośrodka naukowego i wszystkich jego pracowników. 

Wraz z  upływem czasu ośrodki naukowe zaczęły dostrzegać, że nie były one 
uwzględniane w procesie komercjalizacji wiedzy. Z tego też względu zaczęły coraz ak-
tywniej działać w tym zakresie. Wychodziły one z założenia, że skoro pracownik nauko-
wy uzyskał wyniki nadające się do komercjalizacji, dzięki którym chce uzyskać dodatko-
we pieniądze, przy użyciu sprzętu uczelnianego, w ramach godzin pracy, za którą otrzy-
muje wynagrodzenie od uczelni, to uczelnia również powinna na tym zarobić. W tym 
celu ośrodki naukowe zaczęły wprowadzać wewnętrze rozporządzenia regulujące zasa-
dy komercjalizacji wiedzy. Ponadto zaczęły tworzyć komórki organizacyjne wspierające, 
koordynujące i kontrolujące tego typu działalność. Z jednej strony są to Centra Transfe-
ru Technologii, które funkcjonują przy ośrodkach naukowych, a z drugiej strony mogą to 
być organy wydziałowe lub ogólnouczelniane w stylu rzecznika patentowego lub peł-
nomocnika/koordynatora ds. współpracy z przemysłem.

Powyższe działania, realizowane przez uczelnie i inne ośrodki naukowe, należy oce-
nić pozytywnie, jednak nie spowodowały one istotnej poprawy relacji między sferą biz-
nesu i sferą nauki. Na relacje te nadal silnie i negatywnie oddziałuje tak zwana luka komu-
nikacyjna [Klevorick, Levin, Nelson, Winter 1995, ss. 185–205; Hellman 2007, ss. 624–647; 
Matusiak, Guliński 2010, ss. 208–209; Trzmielak 2015, s. 154]. Przyczyny pojawienia się tej 
luki występują zarówno po stronie naukowej, jak i biznesowej. Pracownicy sfery nauki 
rzadko kiedy analizują praktyczne aspekty wykorzystania efektów ich pracy naukowej. 

Marek Tomaszewski



63

Ich podejście do pracy naukowej jest zbyt teoretyczne [Kuna-Marszałek, Lisowska 2013, 
s. 33]. Ponadto nie mają wiedzy na temat potrzeb przedsiębiorców w zakresie opraco-
wania i wdrożenia nowych projektów innowacyjnych, co wynika z ograniczonego kon-
taktu z przedsiębiorcami [Gabryś 2008, ss. 35–38]. Pracownicy naukowi nie wiedzą rów-
nież, w jaki sposób przeprowadzić sam proces komercjalizacji wiedzy. Nawet po utwo-
rzeniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak centra transferu technologii czy też par-
ki technologiczne, pracownicy naukowi mają zbyt ograniczony kontakt z kompetentny-
mi pośrednikami, którzy ułatwiają nawiązanie współpracy między sferą nauki i biznesu 
[Machnik-Słomka 2010, s. 11]. Całokształt wymienionych powyżej uwarunkowań powo-
duje, że ośrodki naukowe są nadal postrzegane jako podmioty pasywne, które nie dążą 
do nawiązywania porozumień kooperacyjnych [Jasiński 2014, s. 58]. 

Z kolei do przyczyn wywołujących lukę komunikacyjną, zlokalizowanych po stronie 
przedsiębiorców, należy zaliczyć przede wszystkim brak potrzeby nawiązania współpra-
cy z jednostkami ze sfery nauki [MNiSzW 2006, s. 8; Duda 2009, s. 25]. Brak ten wynika 
ze struktury polskiej gospodarki narodowej, w której dominują przedsiębiorstwa opie-
rające swoją produkcję na niskich technologiach. W czym bowiem stolarzowi, piekarzo-
wi, szewcowi, krawcowej i innym rzemieślnikom mogą pomóc pracownicy naukowi? Dla 
przedsiębiorców, którzy bazują na niskich technologiach, jedyną szansą na poprawę ich 
pozycji konkurencyjnej są inwestycje w nowe środki trwałe i wyposażenie, dzięki któ-
rym wytwarzane przez nich wyroby będą lepszej jakości oraz będą produkowane ta-
niej i  szybciej. W  ostatnim czasie przedsiębiorstwom bazującym na niskich technolo-
giach zaczyna dodatkowo zależeć na zastępowaniu coraz droższej i trudniej dostępnej 
pracy żywej pracą maszyn. Informacje na ten temat przedsiębiorcy uzyskują bezpośred-
nio u  przedstawicieli handlowych producentów tego typu maszyn i  urządzeń lub też 
na stronach www. Natomiast wraz ze wzrostem poziomu technologii, na jakiej bazują 
przedsiębiorstwa, maleje rola bariery, jaką jest brak potrzeby współpracy z jednostkami 
ze sfery nauki w obszarze naukowo-badawczym. Jest to szczególnie widoczne w sekto-
rach wysokiej techniki, w których przedsiębiorstwa bez własnego zaplecza B+R lub sta-
le realizowanej współpracy z jednostkami ze sfery nauki, stają się coraz mniej konkuren-
cyjne w długiej perspektywie czasowej [Świadek 2015, s. 359]. 

Do pozostałych czynników związanych z przedsiębiorcami, które wpływają na po-
wstanie luki komunikacyjnej, można zaliczyć: 1) brak wiedzy przedsiębiorców na temat 
oferty ośrodków naukowych skierowanej do sfery biznesu; 2) brak świadomości, iż wiele 
problemów, z którymi stykają się w codziennej działalności może zostać rozwiązanych 
przez ośrodki naukowe [Pietras 2013, s. 144; MNiSzW 2006, s. 4].

Kolejną barierą, która utrudnia realizację współpracy między sferą nauki i sferą biznesu, 
jest mały lub mikrorozmiar przedsiębiorstw [Dzikowski, Tomaszewski 2014, s. 392]. Rozmiary 
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te oznaczają, że podmioty tej wielkości dysponują ograniczonymi zasobami, zarówno kadro-
wymi, jak i finansowymi, co jest szczególnie widoczne w przypadku mikroprzedsiębiorstw. 

Jeśli połączy się dwie powyższe bariery: bazowanie na niskich technologiach i mi-
krorozmiar przedsiębiorstwa, wówczas uzyskamy obraz typowego przedsiębiorstwa, 
które nie realizuje działalności innowacyjnej i  nie współpracuje z  jednostkami ze sfe-
ry nauki. Jednocześnie należy dodać, iż wraz ze wzrostem rozmiaru przedsiębiorstwa 
współpraca ta występuje coraz częściej [Pluta-Olearnik, Jakubowicz 2009, s. 105; Toma-
szewski 2013, s. 291]. 

W  literaturze przedmiotu można również spotkać się z  dość jednoznaczną opinią, 
iż bariery finansowe stanowią główne ograniczenie w nawiązywaniu współpracy w za-
kresie innowacji i realizacji szeroko rozumianej działalności innowacyjnej [Grzybowska 
2011, s. 5; Bryła, Jurczyk, Domański 2013, ss. 14–15; Jasiniak, Trippner-Hrabi 2013, s. 91; 
Wściubiak, 2014, ss. 297–299; Dzikowski 2017, s. 211]. Jednak zagadnienie to warto prze-
analizować nieco dokładniej. Bariery te można podzielić na trzy grupy, związane z: a) 
brakiem własnych środków finansowych, b) brakiem zewnętrznych źródeł finansowania 
oraz c) wysokimi kosztami związanymi z realizacją projektów kooperacyjnych [Popław-
ski, Szymczak 2002, ss. 226–228]. 

Badania realizowane przez zespół prof. Świadka potwierdzają, iż brak własnych środ-
ków finansowych jednoznacznie utrudnia realizację projektów kooperacyjnych w zakre-
sie innowacji między przedsiębiorstwami przemysłowymi a  instytutami badawczymi 
i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi [Świadek 2017, s. 270]. Natomiast 
brak zewnętrznych źródeł finansowych utrudnia (ale nie uniemożliwia) realizację aktyw-
ności innowacyjnej w aspekcie finansowym i implementacyjnym. Nie zaprezentowano 
natomiast modeli statystycznie istotnych, które opisywałyby zależność między omawia-
ną barierą a aspektem kooperacyjnym aktywności innowacyjnej. Stanowi to przesłankę 
do podjęcia dalszych badań w tym zakresie.

Ostatnia z wymienionych barier finansowych dotyczy wysokich kosztów związanych 
z realizacją projektów kooperacyjnych. Bariera ta stanowi dla przedsiębiorców utrudnie-
nie, jednak pomimo jej istnienia projekty kooperacyjne były realizowane, zwłaszcza ze 
szkołami wyższymi i instytutami badawczymi [Świadek 2017, s. 270].

Kolejna grupa barier, która utrudnia nawiązanie współpracy między sferą nauki 
a sferą biznesu, wynika z fałszywych i stereotypowych wyobrażeń oraz uprzedzeń. W ra-
mach tej grupy przedsiębiorcy wskazywali na: 1)niską ocenę potencjału naukowego pol-
skich uczelni; 2) postrzeganie pracowników naukowych jako osoby skoncentrowane na 
abstrakcyjnej pracy naukowej, oderwanej od rzeczywistości [MNiSzW 2006, s. 3]; 3) brak 
zaufania do instytucji ze sfery nauki; 4) postrzeganie pracowników sfery nauki jako oso-
by, które chcą uzyskać jak największe korzyści przy jak najmniejszym nakładzie [Bąk, Ku-
lawczuk 2009, s. 20; Zachodni 2012, s. 25]; 5) nieterminowość, niereformowalność, zacho-
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wawczość i pasywną postawę pracowników naukowych względem firm [Gabryś 2008, 
ss. 35–38]; 6) traktowanie przedsiębiorców przez pracowników ze sfery nauki przedmio-
towo i  instrumentalnie [Kuna-Marszałek, Lisowska 2013, s. 34]. Z kolei pracownicy na-
ukowi wskazywali dodatkowo na następujące bariery: 1) brak zainteresowania efektami 
ich działalności naukowej wśród przedsiębiorców; 2) postrzeganie przedsiębiorców jako 
osoby zamożne i skąpe, które chcą za bezcen pozyskać efekty ich ciężkiej pracy, w wyni-
ku czego zarobią niewyobrażalne pieniądze, a biedni naukowcy nadal będą klepać bie-
dę [MNiSW 2006, s. 3; Cyran 2015, s. 24]. 

Warto również dodać, że zarówno przedsiębiorcy, jak i  pracownicy ze sfery nauki 
wskazywali dodatkowo na bariery związane z: 1) niewystarczającym wsparciem ze stro-
ny państwa (w kontekście ulg podatkowych) i instytucji otoczenia biznesu, 2) silną biu-
rokracją, formalizacją i  powolnym działaniem zarówno administracji uczelnianej, jak 
i przedsiębiorców (zwłaszcza dużych) [Pietras 2013, s. 141].

Przełamanie wyżej wymienionych barier i popychanie obu sfer (biznesu i nauki) do 
wzajemnych kontaktów jest możliwe jedynie poprzez wykonanie pozytywistycznej 
pracy u podstaw, polegającej na ewolucyjnej zmianie struktury gospodarki narodowej 
w kierunku: 1) zwiększania rozmiarów i zasobności kapitałowej funkcjonujących na ryn-
ku przedsiębiorstw; 2) mniejszego udziału przedsiębiorstw bazujących na niskich tech-
nologiach i jednocześnie większego udziału przedsiębiorstw bazujących przynajmniej 
na średnio niskich technologiach.

Dane statystyczne potwierdzają, iż w Polsce jest już wystarczająca liczba przedsię-
biorstw, co potwierdzają wskaźniki przedsiębiorczości, które osiągają wyższe wartości 
niż te, które występują np. w  USA (dane dla roku 2012) [Cieślik 2015a]. Zdecydowana 
większość z nich to mikroprzedsiębiorstwa, które bazują na niskich technologiach. Pod 
tym względem gospodarka Polski jest podobna do gospodarek w krajach słabo rozwi-
niętych, natomiast wraz z rozwojem gospodarczym ludzie powinni znajdować zatrud-
nienie w większych i bardziej nowoczesnych przedsiębiorstwach, które oferują wyższe 
wynagrodzenia niż można było uzyskać przy tradycyjnym samozatrudnieniu w handlu 
i usługach [Cieślik 2015]. Z tego też względu polityka gospodarcza, realizowana na szcze-
blu centralnym i regionalnym, powinna przenosić nacisk ze wspierania nowych przed-
siębiorstw na rzecz wzmacniania już istniejących na rynku podmiotów [Świadek 2017, 
s. 16]. Zmiany te oczywiście nie powinny następować na drodze decyzji administracyj-
nych, tylko za pomocą stwarzania preferencyjnych warunków działania dla określonych 
typów przedsiębiorstw. Pozostałe bariery, dotyczące nawiązywania współpracy miedzy 
sferą nauki i biznesu, związane z luką komunikacyjną, stereotypami i uprzedzeniami, od-
grywają drugorzędną rolę. 
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Współpraca między sferą nauki a biznesu w ujęciu 
regionalnym

Na rolę współpracy przedsiębiorstw z jednostkami ze sfery nauki w pobudzaniu rozwoju 
regionalnego wskazują badania realizowane w ramach programu ESPON KIT [2012]. Zna-
czenie to jest różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z regionem o charakte-
rze endogenicznym, kreatywno-adaptacyjnym, czy też imitacyjnym. Pierwszy typ regio-
nów oznacza, że na jego terenie istnieje łańcuch powiązań między silnymi ośrodkami na-
ukowymi a przedsiębiorstwami, które potrafią zaadaptować na własne potrzeby rozwią-
zania powstałe w tych ośrodkach. W regionach tego typu istnieją również przedsiębior-
stwa, które prowadzą działalność B+R we własnym zakresie i jest to działalność o charak-
terze pionierskim. 

Drugi typ regionu oznacza, że na tym terenie podmioty ze sfery nauki nie zawsze 
są gotowe zaoferować rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorców. Stąd też 
pojawia się zapotrzebowanie na wiedzę pozyskaną spoza granic regionu. Natomiast 
funkcjonujące w regionie przedsiębiorstwa mają potencjał do wykorzystania rozwiązań 
technologicznych powstałych nawet w najlepszych ośrodkach naukowych. 

Ostatni typ regionu oznacza, że funkcjonujące w nim przedsiębiorstwa nie są w sta-
nie zaabsorbować pionierskich rozwiązań i ograniczają się jedynie do tworzenia przed-
sięwzięć o charakterze naśladowczym. Nowe wyroby i procesy powstają w wyniku na-
pływu zewnętrznych inwestycji bezpośrednich lub zakupu gotowych rozwiązań o cha-
rakterze imitacyjnym [Smętkowski, Olechnicka, Płoszaj 2017, s. 8]. Współpraca w zakre-
sie innowacji z podmiotami ze sfery nauki jest szczególnie istotna w przypadku pierw-
szych dwóch typów regionów [Olechnicka 2012]. Zwłaszcza w regionach pierwszego typu 
współpraca biznesu ze sferą nauki była bezpośrednio skorelowana z tempem wzrostu ta-
kiego regionu. Natomiast współpraca naukowa w regionach typu trzeciego nie była istot-
nym czynnikiem stymulującym ich rozwój [Smętkowski, Olechnicka, Płoszaj 2017, s. 23].

Odnosząc wyniki powyższych badań do polskich realiów, należy zaznaczyć, że zde-
cydowaną większość polskich regionów można sklasyfikować jako regiony typu trzecie-
go. Należy również zaznaczyć, że wśród polskich przedsiębiorstw przemysłowych domi-
nują podmioty bazujące na niskich technologiach. Całokształt tych uwarunkowań po-
woduje, że co prawda współpraca między sektorem nauki a biznesu występuje coraz 
częściej, lecz dotyczy ona w największym stopniu podmiotów dużych i  średniej wiel-
kości. Można wręcz powiedzieć, że im większe przedsiębiorstwo, tym większe prawdo-
podobieństwo, że będzie ono współpracowało z jednostkami ze sfery nauki [Poznańska 
2012, s. 387]. 
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Podsumowanie

Podsumowując przegląd literatury w  zakresie współpracy między sferą nauki i  sfe-
rą biznesu, należy podkreślić, że zdecydowana większość publikacji dotyczy współpra-
cy w zakresie aspektu naukowo-badawczego. Natomiast aspekt dydaktyczno-zawodo-
wy jest zdecydowanie niedoceniany, pomimo tego, że stanowi on podstawową działal-
ność uczelni. Jest to tym bardziej zastanawiąjące, jeśli uwzględni się fakt, że do tej pory 
na uczelniach nie było pracowników zatrudnionych na stanowiskach czysto naukowych. 

Jak wcześniej wspomniano, współpraca między sferą nauki i biznesu w gospodarce 
polskiej nie występuje zbyt często. W aspekcie naukowo-badawczym taki stan szybko 
się nie zmieni. Poprawa może nastąpić dopiero wówczas, gdy polskie przedsiębiorstwa 
zaczną odchodzić od produkcji w oparciu o niskie technologie oraz gdy zwiększą swo-
je rozmiary i zasoby kapitałowe. Jest to proces, który może trwać lata, dekady lub nawet 
pokolenia. Do tego czasu sfery te powinny rozwijać współpracę w aspekcie dydaktycz-
no-zawodowym. Wraz ze wzrostem dojrzałości technologicznej przedsiębiorstw, może 
ona rozwinąć się we współpracę w aspekcie naukowo-badawczym.

Kontakty pracowników naukowych z przedsiębiorcami wpływają korzystnie na obie 
strony. Pracownicy naukowi poznają problemy, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy oraz 
najbardziej aktualne rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane w działal-
ności przez przedsiębiorców. Powoduje to, że wiedza przekazywana studentom przez 
pracowników naukowych będzie cały czas aktualizowana i praktyczna. Z kolei przedsię-
biorcy zaczną postrzegać pracowników naukowych jako partnerów, którzy mogą im po-
móc na wielu płaszczyznach, zaczynając od wsparcia procesu rekrutacyjnego wśród stu-
dentów, poprzez przekazywanie najświeższych informacji o nowych rozwiązaniach opi-
sywanych w literaturze przedmiotu, kończąc na pomocy we wdrażaniu nowych rozwią-
zań technologicznych lub organizacyjnych. 

 Na zakończenie warto jeszcze raz przywołać wyniki badań w  ramach programu 
ESPON KIT. Ze względu na fakt, iż w Polsce dominują regiony, w których przedsiębior-
stwa nie są w stanie zaabsorbować innowacji o charakterze pionierskim, ograniczają się 
jedynie do tworzenia przedsięwzięć o charakterze naśladowczym. Nowe wyroby i pro-
cesy powstają w wyniku napływu zewnętrznych inwestycji bezpośrednich lub zakupu 
gotowych rozwiązań o charakterze imitacyjnym. W takich uwarunkowaniach współpra-
ca pracowników naukowych i przedsiębiorców ułatwia wdrażanie innowacji o charakte-
rze imitacyjnym. 
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Wstęp 

Dynamiczny rozwój technik informacyjnych i  teleinformatycznych w  sposób znaczący 
zmienił warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Swobodny i coraz tańszy do-
stęp do Internetu sprawił, że konsumenci stali się bardziej świadomi i wymagający. Ich 
potrzeby i oczekiwania kreowane są, a następnie zaspakajane, dzięki produktom z ofert 
przedsiębiorstw lokalnych, krajowych i zagranicznych. Konkurencja nabrała zatem cha-
rakteru międzynarodowego, a intensywność walki konkurencyjnej wzrosła. W tej sytuacji 
przedsiębiorstwa, by zaistnieć na rynku i efektywnie na nim funkcjonować, potrzebują 
katalizatora, którym są innowacje [Zastempowski 2010, ss. 55–56].
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Podejmowanie inicjatyw innowacyjnych wymaga jednak ponoszenia nakładów (ma-
terialnych i niematerialnych), co w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, z reguły 
funkcjonujących przy znacznych ograniczeniach zasobowych, może stanowić problem. 

Celem artykułu jest wskazanie obszarów potencjalnego wpływu zjawiska sharing 
economy na innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw.

Metodami badawczymi wykorzystanymi w opracowaniu są studia literaturowe, me-
toda desk reaseach, dedukcji i syntezy. 

Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce 

Mimo zmiany regulacji prawnej, normującej prowadzenia działalności gospodarczej 
w  Polsce, gdyż Ustawa z  dnia 2.07.2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej zo-
stała zastąpiona Ustawą z dnia 6.03.2018 Prawo przedsiębiorców, definicja mikro i ma-
łych przedsiębiorstw pozostała taka sama. Nadal pod pojęciem mikroprzedsiębiorcy ro-
zumieć należy przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych posiadał średnioroczne zatrudnienie do 9 pracowników oraz osiągnął rocz-
ny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub 
suma aktywów jego bilansu nie przekraczała równowartości w złotych 2 mln euro. Mały 
przedsiębiorca natomiast to przedsiębiorca, u którego średnioroczne zatrudnienie było 
nie wyższe niż 50 pracowników, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz z operacji finansowych nie był większy niż równowartość w złotych 10 mi-
lionów euro, lub suma aktywów jego bilansu nie przekroczyła równowartości w złotych 
10 milionów euro i pod warunkiem, że nie jest on mikroprzedsiębiorcą [Ustawa z dnia 
6.03.2018, art. 7 ust.1].

Mikro i małe przedsiębiorstwa to ważne składniki sektora MŚP oraz gospodarki kra-
ju. Ich udział w tworzeniu PKB w latach 2008–2015 kształtował się w przedziale 37,3%–
39,6% (wykres 1).
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Wykres 1. Udział wartości dodanej brutto wytworzonej przez przedsiębiorstw MSP 
w PKB w latach 2008–2015 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS zawartych w Działalność przedsiębiorstw niefinan-

sowych z lat 2012–2016, 2017.

Przedsiębiorstwa te tworzą miejsca pracy dla około 36% spośród osób zatrudnio-
nych w sektorze przedsiębiorstw (wykres 2).

Wykres 2. Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2016 (w %)

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS zawartych w Działalność przedsiębiorstw niefinan-

sowych z lat 2012–2016, 2017.

Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw a sharing economy



76

W sektorze przedsiębiorstw pod względem liczby aktywnych podmiotów dominują 
mikroprzedsiębiorstwa, a ich liczba systematycznie wzrasta (wykres 3). 

Wykres 3. Liczba przedsiębiorstw aktywnych według wielkości w  Polsce w  latach 
2008–2016 (w tys.)

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS zawartych w Działalność przedsiębiorstw niefinan-

sowych z lat 2012–2016, 2017.

Na wykresie zauważyć można ujemną korelację pomiędzy liczbą aktywnych przed-
siębiorstw a ich wielkością. Natomiast wskaźnik przeżywalności pierwszego roku działal-
ności zmniejsza się wraz ze spadkiem wielkości przedsiębiorstwa (wykres 4). Zjawisko to 
w znacznym stopniu determinowane jest wielkością i jakością zasobów pozostających 
w dyspozycji poszczególnych podmiotów gospodarczych, ich strukturą organizacyjną 
i kompetencjami kadry zarządczej. 
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Wykres 4. Przeżywalność pierwszego roku działalności przedsiębiorstw według ich 
wielkości w latach 2016–2017 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS zawartych w Działalność przedsiębiorstw niefinan-

sowych z lat 2012–2016, 2017.

Właśnie ze względu na wielkość posiadanych zasobów, złożoność struktury orga-
nizacyjnej, kompetencje kadry zarządczej i wynikający z  tego faktu sposób zarządza-
nia, autorka uznała, że z punktu widzenia procesów innowacyjnych należy oddzielnie 
analizować sytuację mikro i małych przedsiębiorstw oraz podmiotów średniej wielko-
ści. W tym miejscu warto zwrócić uwagę także na fakt, że sama grupa mikroprzedsię-
biorstw jest silnie zróżnicowana. Przyjmując bowiem obowiązującą w przepisach prawa 
definicję mikroprzedsiębiorców, ta kategoria podmiotów gospodarczych obejmuje za-
równo jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również podmioty działające w for-
mie spółek, zatrudniające do 9 pracowników o przychodach netto nieprzekraczających 
równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na polskie złote. Skupia zatem zarówno rze-
mieślników świadczących proste usługi o niskiej zyskowności, jak i wykształconych i wy-
soko wykwalifikowanych specjalistów z  danej dziedziny, osoby fizyczne samodzielnie 
prowadzące działalność, jak i podmioty o prostej, ale wykształconej strukturze organi-
zacyjnej. Świadomość tego faktu jest niezwykle ważna z punktu widzenia zrozumienia 
znaczenia innowacyjności dla procesu rozwoju przedsiębiorstwa oraz możliwości stwo-
rzenia i implementacji strategii rozwoju opartej na innowacyjności. 
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Innowacyjność przedsiębiorstw i jej determinanty

Najprościej rzecz ujmując, innowacyjność to zdolność do tworzenia i wdrożenia innowa-
cji. W tym miejscu nasuwa się pytanie: co zatem należy rozumieć pod pojęciem innowa-
cji. W literaturze przedmiotu termin ten jest różnie pojmowany i definiowany. Widoczne 
jest to już na etapie ustalania etymologii słowa innowacja. Jedni bowiem utożsamiają je 
z procesami odnowy, wskazując na jego początki od łacińskiego słowa innovatio. Inni na-
tomiast są przekonani, że słowo to pochodzi od novus, czyli nowość. 

W literaturze przedmiotu pojęcie to funkcjonuje w szerokim i wąskim ujęciu. W węż-
szym znaczeniu utożsamiane jest z implementacją każdej nowości, która stanowić bę-
dzie dotychczas niewykorzystaną część wiedzy technologicznej [Carter, Wiliams 1958, 
s. 28]. W szerokim ujęciu pod pojęciem innowacji rozumieć należy wszelkie zmiany, któ-
re w danych warunkach przestrzennych i czasowych postrzegane są jako nośniki nowo-
ści, dotyczące w równej mierze wytworów kultury materialnej, jak i niematerialnej [Haf-
fer 1998, s. 27].

Przedsiębiorstwo jest innowacyjne, jeśli wdrożyło co najmniej jedną innowację 
[Podręcznik Oslo 2008, s. 61]. Aktywność i poziom innowacyjności przedsiębiorstw uza-
leżnione są od wielu czynników. Czynniki te są przez naukowców różnie klasyfikowa-
ne [Zastempowski 2010, ss. 261–280; Romanowska 2016, ss. 30–31, Janasz, Kozioł 2007, 
ss. 57–65; Poznańska 2017, s. 194]. Najogólniej można je podzielić na determinanty we-
wnętrzne i  zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne determinowane są indywidualnymi ce-
chami przedsiębiorstwa (jego zasobami ludzkimi oraz pozostałymi zasobami material-
nymi i niematerialnymi będącymi w dyspozycji podmiotu). Czynniki zewnętrzne związa-
ne są natomiast z oddziaływaniem otoczenia (bezpośredniego i pośredniego na pozio-
mie makro oraz sektorowego). Poziom innowacyjności konkretnego przedsiębiorstwa 
uzależniony jest od rodzaju i charakteru czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
od ich wzajemnego oddziaływania, które może wzmacniać lub osłabiać ich oddziaływa-
nie (rysunek 1).

Anna Spoz



79

Rysunek 1. Model determinant innowacyjności przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Romanowska 2016, s. 31.

Determinanty bezpośredniego oddziaływania wynikają z  polityki innowacyjności 
realizowanej przez państwo. Do tej grupy można zaliczyć ulgi podatkowe, preferencyj-
ne kredyty lub finansowanie projektów innowacyjnych przedsiębiorstw. Kolejną gru-
pę stanowią czynniki pośredniego oddziaływania, do których zaliczyć można: eduka-
cję, naukę, zaplecze badawczo-wdrożeniowe, system podatkowy, prawo, system kredy-
towy, sprawność administracji rządowej i samorządowej oraz swobodę działalności go-
spodarczej. Czynniki te tworzą warunki zewnętrzne, sprzyjające podejmowaniu aktyw-
ności innowacyjnej przez podmioty gospodarcze. Trzecią grupę determinantów stano-
wią czynniki sektorowe, takie jak: natężenie konkurencji w  sektorze, znaczenie zmian 
technologicznych i umiędzynarodowienie sektora. Czynniki te, poprzez tworzenie wa-
runków funkcjonowania podmiotów w sektorze, wpływają na sposób działania przed-
siębiorstw [Romanowska 2016, ss. 30–33]. 
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Czynniki wewnętrzne wynikają z  posiadanych zasobów i  struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania firmy w  określonym otoczeniu makroekono-
micznym. Najogólniej można wśród nich wyróżnić trzy grupy czynników, tj. związanych 
z  ludźmi, czynniki strategiczne oraz strukturalne. Stopień oddziaływania poszczegól-
nych czynników na przedsiębiorstwo i ich wzajemne relacje sprawiają, że przedsiębior-
stwa mogą charakteryzować dwa poziomy innowacyjności, tj. aktywność innowacyjna, 
oznaczająca podejmowanie inicjatyw innowacyjnych incydentalnie i w wąskim zakre-
sie oraz dojrzałość innowacyjna, czyli sytuacja, w której przedsiębiorstwo jest świadome 
znaczenia innowacyjności w sukcesie rynkowym podmiotu, a zatem jest ona stałym ele-
mentem strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. 

Poziom innowacyjności mikro i małych przedsiębiorstw – 
wyniki wybranych badań empirycznych

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak wygląda proces innowacyjności w mikro i małych 
przedsiębiorstwach, autorka sięgnęła po wyniki badań opublikowanych w  raportach: 
„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, przygotowanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz „Smart Industry Polska 2018. In-
nowacyjność w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Pol-
sce”, opracowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy 
z Simens. W ostatnim badaniu wzięło udział 200 przedsiębiorców MŚP reprezentujących 
branże przemysłową lub produkcyjną. 

Jak wynika z danych statystycznych, w latach 2010–2015 nakłady przedsiębiorstw na 
badania i rozwój systematycznie wzrastały. W 2016 roku odnotowano spadek nakładów 
B+R o 117,7 mln zł, przy czym ten spadek nie dotyczył przedsiębiorstw, których nakłady 
w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 3371,1 mln zł (wykres 5).
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Wykres 5. Nakłady na B+R ogółem i w sektorze przedsiębiorstw w latach 2010–2016 
(w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-

sce, 2018, s. 43, Nauka i  Technika 2015, 2016 i  wydania poprzednie, Działalność badawcza i  rozwojowa 

w Polsce w 2016 r., 2018.

Z danych GUS wynika, że w 2016 roku odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowa-
cyjne w przemyśle wynosił 11,3%, a w usługach 11%. 

Wykres 6. Odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w  sektorze przedsię-
biorstw przemysłowych i usługowych ze względu na ich wielkość w latach 2014–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-

sce, 2018, s. 45, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016, 2018.
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Liczba przedsiębiorstw podejmująca aktywności innowacyjne wzrasta wraz ze wzro-
stem wielkości podmiotu. Zarówno w mikro, jak i w małych przedsiębiorstwach, decyzję 
o podjęciu inicjatyw innowacyjnych podejmują właściciele firm (wykres 7).

Wykres 7. Decydenci wdrażania innowacyjnych technologii według wielkości firm

Źródło: SMART INDUSTRY POLSKA2018. Innowacyjność w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

produkcyjnych w Polsce. Raport z badań, 2018, s. 12.

Na pytanie o liczbę osób mających duży wpływ na podjęcie decyzji o wdrożeniu in-
nowacji, mikroprzedsiębiorcy, co nie budzi większych wątpliwości, zadeklarowali jedną 
osobę (40%). W małych podmiotach liczba osób mających wpływ na podejmowanie ini-
cjatyw innowacyjnych wzrosła do dwóch.

Czynniki zewnętrzne, które w sposób największy ograniczają proces implementacji 
innowacji, w przypadku mikro i małych podmiotów nieznacznie się różniły (wykres 8). 
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Wykres 8. Czynniki zewnętrzne ograniczające podejmowanie inicjatyw innowacyj-
nych w przedsiębiorstwach ze względu na wielkość w latach 2018

Źródło: SMART INDUSTRY POLSKA 2018. Innowacyjność w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

produkcyjnych w Polsce. Raport z badań, 2018, s. 30.

Mikroprzedsiębiorstwa w  pierwszej kolejności wskazały na brak wsparcia ze stro-
ny organów publicznych (80%), biurokrację (78%) oraz trudności z pozyskaniem dota-
cji unijnych (73%). Z kolei małe podmioty jako największą barierę wskazały biurokrację 
(79%), trudności z pozyskaniem kompetentnych pracowników (74%) oraz niekorzystne 
rozwiązania podatkowe (73%).

Rozpatrując bariery innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i  usługowych 
nieaktywnych innowacyjnie, należy zauważyć, że hierarchia jest identyczna, tzn. dla 
obu typów przedsiębiorstw głównym powodem niepodejmowania inicjatyw innowa-
cyjnych były zbyt wysokie koszty innowacji i niemożliwość ich finansowania ze środków 
własnych (wykres 9). 
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Wykres. 9. Bariery innowacyjności w opinii przedsiębiorstw nieaktywnych innowacyj-
nie w latach 2014–2016 (% wskazań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-

sce, 2018, s. 48.

Środki własne są nadal głównym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej 
mikro i małych przedsiębiorstw. Odsetek firm, które wskazały na wyłączność wykorzy-
stywania tego źródła finansowania, wynosił 72% [Bank Pekao 2018, s. 76]. Zakres plano-
wanych inwestycji dopasowywany jest do ograniczonych środków własnych tych pod-
miotów, a tempo ich realizacji się wydłuża.

Pojęcie i istota sharing economy

Zjawisko sharing economy polega na „łączeniu osób fizycznych i prawnych za pomocą 
platform internetowych (platform gospodarki współpracy), aby umożliwić im świadcze-
nie usług lub wspólne korzystanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności lub kapita-
łu nierzadko w ograniczonym czasie i bez przekazywania praw własności” [Otoczenie re-
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gulacyjne platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczenio-
wych i gospodarki współpracy]. 

Do funkcjonowania sharing economy niezbędna jest zatem platforma internetowa, 
za pomocą której uczestnicy transakcji mogą się ze sobą skontaktować. Wybór i zamó-
wienie produktu lub usługi jest możliwe poprzez odpowiednią stronę internetową lub za 
pomocą aplikacji mobilnej. Skorzystanie z produktu/ usługi może być bezpłatne. Ewen-
tualnych płatności można dokonać za pomocą płatności elektronicznych lub gotówki. 

Przyczyn rozwoju tego zjawiska upatrywać należy przede wszystkim w  zmianach 
technologicznych (rozwój technik informacyjnych i  informatycznych) oraz demogra-
ficznych i pokoleniowych. Aktualnie pokolenie „millenialsów”, zwane pokoleniem Y lub 
pokoleniem cyfrowym, czyli osób urodzonych na przełomie XX i  XXI wieku, wchodzi 
w okres dojrzałości. Do 2025 roku stanowić będzie około 75% światowej podaży pracy. 
Dzięki łatwiejszemu dostępowi do wiedzy na skutek postępu technologicznemu, ludzie 
ci będą najbardziej wyedukowanym pokoleniem. Już dziś doskonale rozumieją zasady 
działania systemu peer-to-peer, a ich podstawowym i najbardziej wiarygodnym źródłem 
informacji jest Internet. Są elastyczni i niezależni. Jak wynika z badań, aż 61% z nich chce 
mieć własną działalność gospodarczą. To, co najbardziej odróżnia ich od poprzednich 
pokoleń, to stosunek do posiadania, tzn. w odróżnieniu od poprzednich pokoleń prefe-
rują oni „dostęp” do zasobów od ich posiadania. Z badań przeprowadzonych w USA wy-
nika, że aż 81% respondentów uważa, że korzystanie z cudzych dóbr jest bardziej opła-
calne niż posiadanie ich na własność. Prawie połowa natomiast, bo 43%, jest zdania, że 
posiadanie zasobów na własność to niepotrzebne obciążenie dla budżetów domowych 
[(Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje 2016; Spoz 2017, 
s. 289].

Choć zjawisko sharing economy jest stosunkowo nowe, to jednak tempo jego rozwo-
ju sprawia, że trudno je ignorować (wykres 10). 
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Wykres 10. Swiadomość zjawiska sharing economy

Źródło: opracowanie własne na podstawie NG International Survey The Sharing Economy 2015 (July 2015), 

za: Vanghan R., Daverio R. (2016), Assessing the Size and Presence of the Collaborative Economy in Europe, 

PwC UK, April, s. 10.

Choć u podstaw rozwoju sharing economy leży jej misyjność, to jednak z badań prze-
prowadzonych przez Vanghan i Daverio wynika, że w głównej mierze motywem decy-
dującym o skorzystaniu z ekonomii współdzielenia jest oszczędność pieniędzy i możli-
wość dodatkowego zarobku (wykres 11).
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Wykres 11. Powody skorzystania ze zjawiska sharing economy

Źródło: opracowanie własne na podstawie NG International Survey The Sharing Economy 2015 (July 

2015), za: Vanghan R., Daverio R. (2016), Assessing the Size and Presence of the Collaborative Economy in Eu-

rope, PwC UK, April, s. 10.

Zjawisko sharing economy z reguły dotyczy usług. R. Vanghan i R. Daverio w rapor-
cie Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe wyodrębnili pięć 
kluczowych usług, dla których w  krajach europejskich najczęściej transakcje zawiera-
ne są na internetowych platformach społecznych. Zaliczyli do nich: zakwaterowanie na 
zasadach P2P (peer-to-peer accommodation), transport na zasadach P2P (peer-to-peer 
transportation), usługi domowe na życzenie (on-demand household services), finansowa 
współpraca (collaborative finance) oraz specjalistyczne usługi na życzenie (on-demand 
professional services). 

Z punktu widzenia mikroprzedsiębiorstw te ostatnie wydają się najważniejsze. Dzię-
ki wyspecjalizowanym platformom internetowym grupującym profesjonalistów z zakre-
su księgowości, prawa, marketingu i zasobów ludzkich (freelancerów) przedsiębiorstwa 
uzyskują łatwiejszy i tańszy dostęp do profesjonalnego wsparcia w zakresie księgowo-
ści, administrowania i doradztwa.
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Sharing economy a proces innowacyjności mikro i małych 
przedsiębiorstw

Z punktu widzenia mikro i małych przedsiębiorstw rozwój zjawiska sharing economy na-
leży rozpatrywać dwutorowo. Po pierwsze jest on szansą dla tych podmiotów na rozwój 
działalności, a także możliwość odniesienia sukcesu rynkowego dzięki zmniejszeniu ba-
rier wejścia na rynek oraz redukcji kosztów dotarcia do klientów, a mam tu na myśli kosz-
ty reklamy i dystrybucji. Niewątpliwie także zmniejsza to koszty transakcyjne przedsię-
biorstwa.

Warto jednak rozważyć drugi aspekt związany z rozwojem tego zjawiska, tzn. uła-
twienie przedsiębiorstwom dostępu do profesjonalnych usług z  zakresu księgowości, 
doradztwa i administracji. 

Działalność współczesnych przedsiębiorstw jest niezwykle trudna. Przedsiębiorca 
musi dostosować się do obowiązujących norm prawnych, a ich liczba i skomplikowanie 
wzrastają z roku na rok. Mikro i małe podmioty prowadzone są przez właścicieli wyspe-
cjalizowanych w danej branży, a nie w znajomości norm prawnych, które ulegają per-
manentnym zmianom. Nie nadążają za zmianami i, w obawie przed finansowymi kon-
sekwencjami popełnianych błędów, nie podejmują działań nowych, w tym także inno-
wacyjnych. 

Myślę, że ważnym stymulatorem w rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, w tym 
także działań innowacyjnych, mogłoby być powstanie wyspecjalizowanych platform in-
ternetowych, na których przedsiębiorcy mogliby wymienić się wiedzą oraz uzyskać do-
stęp do profesjonalnego wsparcia z zakresu rachunkowości podatków i marketingu i za-
sobów ludzkich. Profesjonaliści wspieraliby przedsiębiorstwo na każdym etapie jego 
rozwoju. Przykładem takiej platformy może być już istniejąca platforma businessmake-
over.eu. 

Proponowane wsparcie powinno być kompleksowe i zsynchronizowane, tzn. działa-
nia podejmowane przy pomocy profesjonalistów powinny być optymalne z punktu wi-
dzenia podatkowego, wizerunkowego i przyczyniać się do realizacji strategii rozwoju fir-
my w długim okresie. Skuteczność takiej pomocy byłaby determinowana stałością ze-
społu profesjonalistów wspierających przedsiębiorców, bo tylko wtedy można byłoby 
zagwarantować konsekwencję realizowanej strategii. 

Podsumowanie

Mikro i małe przedsiębiorstwa są ważnym elementem gospodarki Polski, dlatego waż-
ne jest by aktywnie wspierać ich rozwój, zwłaszcza działalność innowacyjną. Konkuren-
cyjność tych podmiotów przełoży się bowiem na konkurencyjność kraju. Mikro i małe 
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przedsiębiorstwa ze swojej specyfiki działania funkcjonują w  ograniczeniach zasobo-
wych. Rozwój sharing economy, dzięki zmniejszeniu kosztów dostępu do usług, w tym 
także profesjonalnych usług z  zakresu księgowości, podatków, marketingu i  zasobów 
ludzkich, może stymulować te podmioty do prowadzenia działalności innowacyjnej. 
Brak wiedzy o  możliwościach pozyskania środków finansowych, optymalizacji podat-
kowej i strach przed finansowymi konsekwencjami popełnionych błędów sprawiają, że 
działalność innowacyjna tych podmiotów jest aktualnie niewielka.
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Wprowadzenie

Innowacyjna gospodarka i otoczenie biznesu stanowią ważne czynniki rozwoju społecz-
no-gospodarczego kraju [Churski, Dominiak 2012]. W społeczeństwie opartym na wie-
dzy, procesy gospodarcze wymagają określonej stymulacji, stanowiącej synergiczny 
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układ biznesowej przedsiębiorczości, naukowej innowacyjności oraz dynamicznej kre-
atywności, tworząc ekosystem innowacji, choć samo sformułowanie budzi cały czas wąt-
pliwości interpretacyjne [Oh, Phillips, Park, Lee 2016]. Wspomniana kreatywność w za-
kresie implementacji wiedzy i wyników badań, w celu opracowania innowacyjnych pro-
duktów, usługi, technik i technologii oraz rozwiązań systemowych, przekłada się na po-
ziom konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów oraz krajów. Długoletnia analiza ogra-
niczeń innowacyjności wskazuje, że ich łagodzenie zależy od instytucjonalizacji otocze-
nia sektora przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich oraz rozwoju klimatu przed-
siębiorczości [Kerr, Nanda 2011; Borowiecki, Siuta-Tokarska 2008]. W  szerokim znacze-
niu otoczenie to obejmuje wyposażenie instytucjonalne oraz środowisko innowacyj-
ne [Dominiak 2013]. Okoliczności takie są istotne zarówno dla krajów rozwiniętych, jak 
i tych rozwijających się, szczególnie w obszarze ograniczenia dysparytetu rozwoju mię-
dzy regionami [Albahari, Barge-Gil, Pérez-Canto, Modrego 2018; Huang, Audretsch, He-
witt 2013]. 

W literaturze przedmiotu stawiane są tezy, że 1) instytucje otoczenia biznesu wydat-
nie wrosły w dzisiejszą świadomość potrzeb rozwoju gospodarczego kraju i jego woje-
wództw, 2) dzięki nim możliwa jest między innymi aktywizacja wewnętrznych zasobów 
czynników wzrostu gospodarczego, w  tym działalności badawczo-rozwojowej. Obec-
nie tworzone strategie rozwoju krajowego i regionalnego nakreślają schemat struktu-
ry organów wsparcia innowacyjnej gospodarki, opartych w dużym stopniu na interwen-
cjonizmie władz państwa w procesie transferu wiedzy. Poszukując i studiując opracowa-
nia z tego zakresu można spotkać jednak wyłącznie studia przypadków lub małe pró-
by badawcze, dowodzące, że tak właśnie jest. Analizy tego typu zostały przeprowadzo-
ne przykładowo w  Hipszanii [Albahari, Barge-Gil, Pérez-Canto, Modrego 2018; Vásqu-
ez-Urriago, Barge-Gil, Rico 2016; Díez-Vial, Montoro-Sánchez 2016], Chinach [Yuan, Sun, 
Wang, 2012] czy Turcji [Murat Ar, Baki 2011]. Brakuje jednocześnie badań nad systemo-
wym oddziaływaniem takich instytucji na działalność badawczo-rozwojową w  ujęciu 
makroekonomicznym. Co więcej, tym trudniej znaleźć próby egzemplifikacji takich zja-
wisk w gospodarce Polski. Nie idzie tu wyłącznie o potwierdzenie tezy, że instytucje oto-
czenia biznesu pozytywnie oddziałują na działalność B+R. Szczególnie interesującym fe-
nomenem jest precyzyjne określenie kierunków i skali takiego oddziaływania. Stało się 
to pierwotną przesłanką dla przeprowadzenia badań w tym zakresie. 

Podstawową hipotezą badawczą jest twierdzenie, że instytucje otoczenia biznesu 
istotnie, silnie i systemowo akcelerują działalność B+R w małych i średnich przedsiębior-
stwach przemysłowych w Polsce.

Głównym celem badawczym jest ocena systemowego znaczenia instytucji otocze-
nia biznesu w stymulowaniu aktywności badawczo-rozwojowej sektora MŚP w Polsce.
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Badania ankietowe zrealizowano w latach 2013–2017, a dotyczyły, zgodnie z między-
narodowymi standardami metodologicznymi z zakresu badań nad działalnością badaw-
czo-rozwojową, okresów trzyletnich [OECD, Eurostat 2005]. Od mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw przemysłowych (dział: wytwórczość) pozyskano 5992 prawidłowo wy-
pełnionych formularzy i  na ich podstawie, za pomocą oprogramowania Statistica 9.0, 
przeprowadzono stosowne analizy. W  tym celu skorzystano z  regresji jedno- i  wielo-
czynnikowej typu logit, ponieważ zmienna zależna miała postać binarną – zerojedynko-
wą. Zweryfikowano autokorelacje zmiennych niezależnych. W konsekwencji zaprezen-
towano trzy modele ekonometryczne. Jeden obrazuje wpływ instytucji otoczenia biz-
nesu w Polsce na podejmowanie działalności badawczo-rozwojowej przez sektor MŚP 
(model jednoczynnikowy). W dwóch kolejnych (modele wieloczynnikowe) rozpatrywa-
no wpływ poszczególnych typów IOB-ów na B+R oaz na podejmowanie współpracy ba-
dawczej z uczelniami (zmienne zależne). Natomiast do zmiennych niezależnych zaliczo-
no współpracę z: instytucjami otoczenia biznesu (ogółem), parki technologiczne, inku-
batory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu 
technologii, sieci aniołów biznesu i lokalne lub regionalne fundusze pożyczkowe. 

Stan wiedzy

Idea instytucji otoczenia biznesu jako pośrednika rynkowego wyrosła na gruncie założe-
nia, że przedsiębiorstwa, wspierane w regionie przez takie organizacje, przyczynią się do 
ponadnormatywnego wkładu w podtrzymanie i rozwój gospodarczy miejsca, w którym 
są zlokalizowane [Bakar, Mohamad, Sharmeela-Banu 2015]. Osiągnięty zostanie tym sa-
mym synergiczny efekt społeczny, niemożliwy bez oddziaływania takich jednostek. Z in-
nej strony powstaje dzięki temu niepisane zobowiązanie zaangażowania w sprawy re-
gionalne [Ahmad, Yekta 2010]. Tezy takie mają swoje podstawy w teorii równowagi orga-
nizacyjnej stworzonej przez Marcha i Simona w 1958 roku [za: Hausknecht, Rodda, Ho-
ward 2008]. 

Ekspansja inżynierii informatycznej przyczyniła się do lawinowego rozwoju obsza-
ru gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy, zarządzania oraz innych sfer ży-
cia (internet, telepraca, e-learning itp.), budując podwaliny dla aktywności badawczej 
w wymiarze nawet ponadnarodowym. W dzisiejszych czasach nie jest już ona traktowa-
na jako pojedyncze, odosobnione zdarzenie, ale jako kompleksowe zjawisko, składające 
się z szeregu zdarzeń wpływających na rozwój nowych technologii. Z uwagi na poziom 
złożoności dzisiejsze procesy badawczo-rozwojowe wychodzą poza przedsiębiorstwo 
czy jednostkę naukową i realizowane są w ścisłym układzie kooperacji, a wytworzona 
swoista sieć podmiotów implementujących i tworzących nową wiedzę splatane są rzą-
dowymi i pozarządowymi organizacjami wsparcia wspomaganymi przez administrację 
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publiczną. Jednocześnie wzrasta znaczenie bliskich relacji i inicjatyw obywatelskich bu-
dujących nowe kanały transferu wiedzy. 

Dla zintensyfikowania pozytywnego wpływu rozwoju technologii na gospodarkę 
jesteśmy świadkami wysoce świadomej działalności administracji publicznej oraz or-
ganów polityki gospodarczej, mającej na celu rozwój nowych form przedsiębiorczości 
oraz intensyfikację procesów generowania, transferu i  implementacji wiedzy. Procesy 
te przyczyniają się do tworzenia i wzrostu znaczenia podmiotów infrastruktury wspar-
cia innowacyjności, ogólnie nazywanymi instytucjami nowoczesnej gospodarki, w skład 
których wchodzą: parki i  inkubatory technologiczne, preinkubatory, centra transferu 
technologii, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, zalążkowe itp. Do najważniejszych 
zadań postawionych przed instytucjami nowoczesnej gospodarki należą stymulowanie 
działalności badawczo-rozwojowej oraz implementacja jej wyników oraz działania ma-
jące na celu aktywizację potencjału kreatywnego w zasobach wewnętrznych podmio-
tów gospodarczych, a co za tym idzie, zwiększanie potencjału ekonomicznego regio-
nów. W prezentowanym materiale skupimy się na przybliżeniu jedynie głównych, któ-
re w swoich działaniach mają podkreślony wymiar wspierania aktywności innowacyjnej 
przedsiębiorstw, szczególnie na poziomie regionalnym. Zaliczymy do nich:

 · parki technologiczne [szerzej: Matusiak i in. 2010; Santarek i in. 2008; Poznańska 2001],
 · inkubatory technologiczne [szerzej: Matusiak, Tórz-Rzepczyńska 2009; Matusiak, Za-

siadły 2009],
 · preinkubatory – akademickie inkubatory przedsiębiorczości [szerzej: Hołub-Iwan, 

Tomaszewski, Tórz 2014; Poznańska 2014],
 · centra transferu technologii [szerzej: Matusiak, Bąkowski 2009],
 · sieć aniołów biznesu [szerzej: Dąbrowska, Matusiak 2009; Mazurkiewicz 2005],
 · lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe [szerzej: Mażewska 2014],
 · fundusze poręczeń kredytowych [szerzej: Czajkowska 2013],
 · ośrodki szkoleniowo-doradcze [szerzej: Mertel, Paprocka 2003; Goldberg 2004].

Efekty działania instytucji otoczenia biznesu można sprowadzić do następujących 
[Matusiak i in. 2010]:

 · transfer technologii i  pomoc w  realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, obejmują-
ca doradztwo i informację technologiczną, organizowanie powiązań przedsiębiorców 
z jednostkami badawczo-rozwojowymi, pomoc w certyfikacji i dopuszczaniu produk-
tów i usług do rynku, ochrona własności intelektualnej, rozwój systemów finansowa-
nia ryzykownej działalności gospodarczej – venture capital;
 · motywowanie i doskonalenie kompetencji biznesowych przedsiębiorców w ramach 

rozwoju usług szkoleniowych i doradczych, dostępu do informacji biznesowej, inicjo-
wanie współpracy i  systemów sieciowych w  biznesie, promocje etycznych postaw 
w biznesie,
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 · popularyzacja najlepszych praktyk w biznesie;
 · bezpośrednia pomoc i  koordynacja działań wspierających przedsiębiorczość m.in. 

poprzez udogodnienia lokalizacyjne, pomoc finansową obejmującą granty, dopłaty, 
preferencyjne kredyty i pożyczki, rozwój instytucji poręczeniowych.

Instytucje otoczenia biznesu wspólnie ze szkołami wyższymi są odpowiedzialne za 
wzrost gospodarczy na poziomie regionalnym przez mechanizm transferu wynalazków 
do gospodarki [Link, Scott 2007]. Wynika to z faktu, że małe i średnie przedsiębiorstwa 
są mniej skłonne do utrzymywania własnego potencjału B+R, gdy z kolei uczelnie nie 
posiadają wystarczających kompetencji komercjalizacji swoich badań [Lindelof, Lofsten 
2004]. Ferguson i Olofsson [2004] uważają, że instytucje wsparcia są inicjatywą umożli-
wiającą rozwój nowych wysokotechnologicznych przedsiębiorstw odpowiadających za 
generowanie dochodów z działalności naukowej.

Próba i struktura badawcza

Jak podano we wstępie, w badaniu uczestniczyło 5992 mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2013–2017 z zachowaniem proporcji regio-
nalnych.

Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widze-
nia klas wielkości i własności kapitału

Wielkość Liczba przedsiębiorstw Własność Liczba przedsiębiorstw

Mikro 2779 Krajowe 5572

Małe 2172 Zagraniczne 169

Średnie 1041 Mieszane 251

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych..

W  badanej grupie podmiotów 46,4% stanowiły mikrofirmy, 36,2% małe przedsię-
biorstwa i  17,4% średnie jednostki. W  całej zbiorowości 93,0% to podmioty krajowe, 
2,8% zagraniczne i 4,2% o mieszanej strukturze własności. Prowadzone analizy są zbież-
ne z badaniami prowadzonymi dla Polski przez GUS [2015, s. 120]. Brak możliwości uzy-
skania danych pierwotnych z Głównego Urzędu Statystycznego, niezbędnych dla prze-
prowadzenia niniejszych analiz, zmusza do poszukiwania alternatywnych dróg ich gro-
madzenia i niejako dublowania tych badań.

Na tym etapie rozważań należy wyraźnie podkreślić, że mimo dużej populacji, ba-
dania te nie są reprezentatywne z punktu widzenia statystyki. Nie dokonano bowiem 
doboru losowej próby przedsiębiorstw. Na podstawie prywatnej bazy przedsiębiorstw 
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(Teleadreson), obejmującej kilkadziesiąt tysięcy podmiotów przemysłowych, starano się 
dotrzeć do każdego z  nich. W  konsekwencji nie można czynionego tu wnioskowania 
rozszerzać na całą populację MŚP w Polsce, choć autor nie spotkał się dotychczas w kra-
jowej literaturze przedmiotu choćby z  podobnymi co do wielkości próby badaniami, 
tym bardziej z ich reprezentatywnością statystyczną. 

Instytucje otoczenia biznesu a działalność badawczo-
rozwojowa sektora MŚP

Analizy empiryczne rozpoczniemy od prezentacji jednoczynnikowego modelu zagrego-
wanego, obrazującego wpływ współpracy z jakimkolwiek IOB-em na podejmowanie ak-
tywności B+R w badanej grupie przedsiębiorstw. Teoretyczna postać modelu wygląda 
następująco: BiRi=βi*IOBi+β0, gdzie zmienna zależna BiR to działalność badawczo-rozwo-
jowa, a niezależna IOB to współpraca z instytucją otoczenia biznesu.

Model empiryczny przyjął następującą postać:
                                                              BiRi= -1,19+0,96*IOBi
Statystyki modelu:
Chi-kwadrat Walda 311,66
Wartość p       0,00

Tabela 2. Wybrane statystyki dla parametru i  wyrazu wolnego w  modelu obrazują-
cym związek między współpracą w ośrodkiem wsparcia a podejmowaniem działalno-
ści B+R przez MŚP w Polsce

Wyraz wolny Parametr główny

Błąd standardowy 0,04 0,06

Statystyka t-studenta -27,63 17,27

Wartość p 0,00 0,00

Chi-kwadrat Walda 76,56 298,35

Iloraz szans 0,30 2,62

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych.

Zaprezentowane statystyki dla modelu i jego parametru spełniają wymogi, aby moż-
na było zinterpretować wyniki. Najbardziej interesującym jest jego ekonomiczny wy-
dźwięk. Okazuje się bowiem, że przedsiębiorstwa MŚP, które podjęły współpracę z do-
wolną instytucją wsparcia, realizują działalność B+R ponad dwuipółkrotnie częściej niż 
te, w których takich interakcji nie było. Świadczy to o pozytywnym, silnym i systemo-
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wym wpływie takich organizacji w zakresie wsparcia inicjacji i realizacji aktywności ba-
dawczej w przedsiębiorstwach małych i średnich.

Kolejnym krokiem przed zbudowaniem modeli wieloczynnikowych jest ocena au-
tokorelacji przyjętych zmiennych niezależnych. Innymi słowy, należy wyeliminować 
zmienne, które są silnie współzależne, co jest wymogiem prawidłowości konstrukcji mo-
delu wieloczynnikowego. 

Tabela 3. Macierz korelacji zmiennych niezależnych wyrażających poszczególne in-
stytucje otoczenia biznesu
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Parki technologiczne 1

Inkubatory technologiczne 0,208 1

Akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości 0,137 0,148 1

Centra transferu technologii 0,176 0,197 0,139 1

Sieci anioły biznesu 0,102 0,105 0,112 0,098 1

Regionalne fundusze 
pożyczkowe -0,023 -0,003 -0,004 -0,020 0,022 1

Fundusze poręczeniowe -0,024 -0,004 -0,009 0,023 0,048 0,485 1

Ośrodki szkoleniowo-
doradcze 0,044 0,030 0,013 0,061 0,069 0,257 0,317

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych.

Na podstawie opracowanej macierzy korelacji za pomocą współczynnika Pearsona 
widzimy, że brak jest silnej korelacji między poszczególnymi zmiennymi. Z perspekty-
wy ekonomicznej oznacza to, że badane przedsiębiorstwa korzystają z  usług wyłącz-
nie jednej instytucji wsparcia. Jednocześnie świadczy o braku powiązanych (zintegro-
wanych) usług oferowanych przez IOB-y. To ważny błąd systemowy, ponieważ oznacza 
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izolację poszczególnych instytucji. Jedynym przypadkiem, gdzie dostrzegamy związek, 
choć dalej jest on relatywnie słaby, są fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. 

Ostatnim etapem analitycznym było zbudowanie dwóch modeli wieloczynniko-
wych, obrazujących związek między współpracą przedsiębiorstw z poszczególnymi in-
stytucjami wsparcia a prowadzeniem działalności B+R lub kooperacją naukową ze szko-
łami wyższymi. 

Tabela 4. Ilorazy szans w wieloczynnikowej regresji logitowej obrazujące związki mię-
dzy instytucjami biznesu a  podejmowaniem działalności B+R oraz współpracą ze 
szkołami wyższymi w sektorze MŚP w Polsce w latach 2013–2017

Zmienna
Ilorazy szans

Badania i rozwój Współpraca ze szkołami 
wyższymi

Parki technologiczne 2,748
(***)

2,915
(***)

Inkubatory technologiczne 2,848
(***)

1,881
(***)

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 2,234
(***)

4,011
(***)

Centra transferu technologii 3,314
(***)

1,458
(*)

Sieci anioły biznesu 1,817
(***) 1,013

Regionalne fundusze pożyczkowe 1,166
(***) 0,965

Fundusze poręczeniowe 1,233
(***)

0,644
(**)

Ośrodki szkoleniowo-doradcze 2,240
(***)

2,052
(***)

Stała 0,313
(***)

0,036
(***)

Wielkość próby 5992 5992

Chi2 561,40 157,89

Wartość p 0,00 0,00

(***) – istotność na poziomie 1%, (**) – istotność na poziomie 5%, (*) – istotność na poziomie 10%.

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

W pierwszym przypadku widzimy, że każda z instytucji wsparcia wpływa na podej-
mowanie i realizację aktywności B+R w sektorze MŚP, ale w zróżnicowanym stopniu. Naj-
częściej dochodzi do niej, gdy podmioty korzystają z usług centrów transferu technolo-
gii – 3,3 razy częściej niż w pozostałych przedsiębiorstwach. Na drugim i trzecim miejscu 
są inkubatory technologiczne (2,8 razy częściej) i parki technologiczne (2,7 razy). Trzecia 
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grupa zbliżonych ilorazów szans to ośrodki szkoleniowo-doradcze i akademickie inku-
batory przedsiębiorczości (2,2-krotnie). Sieci aniołów biznesu również przyczyniają się 
do wzmocnienia B+R w badanych podmiotach (1,8 razy). W dalszej kolejności znajdu-
ją się fundusze poręczeniowe i pożyczkowe z ilorazami szans na poziomie 1,2. W ostat-
nim przypadku oznacza to, że przedsiębiorstwa realizują badania na skutek kontaktów 
z takimi instytucjami częściej o 23,3% (fundusze poręczeniowe) i 16,6% (fundusze po-
życzkowe). 

Kolejny model dotyczy nawiązywania współpracy naukowej z uczelnią. Dostarczył 
on jednak wniosków o  dużo bardziej heterogenicznej naturze. Po pierwsze, brak jest 
istotności statystycznej dla instytucji: funduszy pożyczkowych i sieci aniołów biznesu, 
czyli pozostają one bez związku ze współpracą między przedsiębiorstwami a szkołami 
wyższymi. Po drugie, fundusze poręczeniowe przyczyniają się do ograniczania takiej 
współpracy o 35,6%. Po trzecie, pozostałe ośrodki wsparcia przyczyniają się do istotne-
go i silnego wzmocnienia interakcji między sektorem nauki i biznesu. 

Największą rolę odgrywają akademickie inkubatory przedsiębiorczości – czterokrot-
ny wzrost szans. Na drugim miejscu są parki technologiczne z prawdopodobieństwem 
blisko trzykrotnie wyższym i dalej ośrodki szkoleniowo-doradcze z szansami dwukrot-
nie wyższymi. Inkubatory technologiczne zwiększają prawdopodobieństwo współpra-
cy między nauką i gospodarką o 88,1 pp., gdy centra transferu technologii o 45,8 pp.

Reasumując, opierając się na zebranych danych pierwotnych i  przeprowadzonych 
obliczeniach, należy stwierdzić, że instytucje wsparcia w Polsce systemowo, silnie i po-
zytywnie oddziałują na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w  sektorze 
MŚP bez względu na typ rozpatrywanej instytucji. Współpraca na linii nauka i gospodar-
ka w większości z rozpatrywanych instytucji również przyczynia się do intensyfikacji ta-
kiej działalności. Wyjątkiem są instytucje finansowe (bez związku lub negatywne inte-
rakcje) i sieci aniołów biznesu (brak związku). 

Zakończenie

Przeprowadzone badania ukazały w ujęciu systemowym relacje zachodzące między in-
stytucjami otoczenia biznesu a prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych przez ana-
lizowane małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2013–2017. Okazały się one 
istotne, pozytywne i silne bez względu na typ ośrodka. Dodatkowo precyzyjnie ustalo-
no siłę ich wpływu. 

Zaobserwowano brak interakcji między poszczególnymi jednostkami wsparcia w za-
kresie współpracy z sektorem MŚP, poza jedną, ale wyjątkową sytuacją. Oznacza to, że 
brak jest zintegrowanych rozwiązań łączących różne ośrodki w zakresie usług oferowa-
nych MŚP. 
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Każdy z analizowanych IOB-ów silnie, pozytywnie i niezależnie wpływa na podejmo-
wanie B+R w MŚP (model wieloczynnikowy). Najsilniejszy wpływ na tę działalność mają 
centra transferu technologii, inkubatory technologii i parki technologiczne. Najsłabszy 
z kolei – fundusze poręczeniowe i pożyczkowe oraz sieci aniołów biznesu.

Tylko część z analizowanych IOB-ów pozytywnie wpływa na współpracę badawczą 
ze szkołami wyższymi. Najsilniejsze związki odnotowano dla akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości, później parków technologicznych i  ośrodków szkoleniowo-dorad-
czych. Bez wpływu pozostają aniołowie biznesu i fundusze pożyczkowe, gdy poręcze-
niowe nawet ograniczają taką współpracę.

Kolejne prowadzone badania z tego zakresu powinny być realizowane co kilka lat, 
aczkolwiek systematycznie, w  oparciu o  reprezentatywną grupę przedsiębiorstw. Po-
zwoli to na pełniejsze zobrazowanie relacji między instytucjami wsparcia w Polsce a pro-
wadzoną działalnością B+R w sektorze MŚP. Warto również rozszerzyć badania o  inne 
obszary aktywności innowacyjnej, ale również o bezpośrednie interakcje IOB-ów i jed-
nostek naukowych.
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Wstęp

Jednym z  czynników wpływających na innowacyjność danej gospodarki jest poziom 
współpracy nauki i biznesu. Coraz więcej firm zauważa zalety współdziałania z naukow-
cami, a  wśród motywatorów do jej nawiązania jest dostęp do rzadkiej wiedzy nauko-
wo-technicznej, możliwość wspólnego prowadzenia prac naukowo-badawczych czy 
wreszcie szansa szybkiego rozwoju nowych produktów. Jednak współpraca ta napoty-
ka na wiele barier, jak chociażby rozbieżność interesów czy inny styl funkcjonowania firm 
i uczelni.

Na współpracę wpływają zatem liczne czynniki, np.: (1) dokładność w planowaniu 
spodziewanych korzyści ze współpracy, (2) poziom wzajemnego zaufania oraz relacji 
pomiędzy partnerami, (3) szybkość oraz płynność w  przekazywaniu wiedzy, (4) odle-
głość geograficzna pomiędzy współpracującymi podmiotami czy wreszcie (5) zaanga-
żowanie jednostki w proces wdrażania gotowych rozwiązań.

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, które z wyżej wymienionych czynników 
są podstawowymi stymulatorami współpracy na styku nauki i biznesu, które generują 
największą liczbę kłopotów, a wreszcie które wymagają immanentnej poprawy, tak by 
proces współpracy przebiegał możliwie najsprawniej. Przedstawione w artykule dane 
ilościowe stanowią efekt badań kwestionariuszowych na grupie 46 przedsiębiorców, 
którzy angażowali się w realizację projektów badawczo-rozwojowych z jednostkami na-
ukowo-badawczymi w ramach krajowych programów rozwojowych.

Współpraca firm i jednostek naukowo-badawczych 
a innowacyjność polskiej gospodarki

Jak wskazują opracowania Komisji Europejskiej, innowacyjność danej gospodarki jest 
ściśle skorelowana z  poziomem współpracy firm i  jednostek naukowo-badawczych 
w danym kraju. Niestety pozycja Polski na tle gospodarek Unii Europejskiej w tych zesta-
wieniach jest bardzo słaba. Według najnowszego zestawienia European Innovation Sco-
reboard (daw. Innovation Union Scoreboard) nasza gospodarka plasuje się dopiero na 
25. miejscu pod względem innowacyjności na tle gospodarek innych krajów członkow-
skich [Komisja Europejska 2018, s. 7].

Jednak szczególnie nieciekawie przedstawia się sytuacja Polski w  kategorii stopa 
wzrostu innowacyjności, gdzie np. w zestawieniu za rok 2014 nasza gospodarka zajmo-
wała dopiero miejsce 18., zaś w nowszych przeglądach wzrost ten wciąż był oceniany 
zdecydowanie gorzej, niż dla większości krajów średnio i mało innowacyjnych [Komi-
sja Europejska 2015, s. 15; 2016, s. 15; 2017, s. 16; 2018, s. 15]. Dane te wskazują na istot-
ną lukę w  rozwoju innowacyjności pomiędzy Polską a  pozostałymi krajami Unii oraz 
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świadczą o  zastoju innowacyjnym w  stosunku do innych gospodarek Europy Środko-
wo-Wschodniej.

Godne odnotowania są bardzo niskie wyniki polskiej gospodarki w dwóch katego-
riach składowych wskaźnika innowacyjności, czyli (1) atrakcyjne systemy badawcze (ang. 
attractive research systems) oraz (2) powiązania (ang. linkages)1, w których Polska od lat 
znajduje się na 26. miejscu zestawienia, wyprzedzając jedynie Bułgarię i Rumunię [Komi-
sja Europejska 2015, ss. 22–25; 2016, ss. 20–23; 2017, ss. 21–24; 2018, ss. 21–24]. Okazuje się 
więc, że to właśnie niski wynik Polski dla tych dwóch czynników ma decydujący wpływ 
na pozycję naszej gospodarki w rankingu innowacyjności. Aby poprawić wskaźniki we 
wspomnianych dwóch kategoriach, potrzebne są skuteczne systemy transferu wiedzy, 
umiejętności akumulowania wiedzy naukowej przez świat biznesu oraz wykorzystywa-
nia jej do promowania innowacji na rynku.

Stymulatory współpracy

Rozwój współpracy na styku nauki i biznesu wpływa nie tylko na innowacyjność danej 
gospodarki, ale też stwarza wiele okazji dla samych przedsiębiorców. Podstawową ko-
rzyścią jaką mogą oni osiągnąć, jest pozyskanie dostępu do rzadkiej wiedzy w wyniku 
transferu techniki. Proces ten Sosnowska definiuje jako „odpłatne lub nieodpłatne prze-
kazanie firmie technologii” przez jednostkę naukową oraz jej późniejsze zastosowanie 
przez firmę w celach produkcyjnych [2005, s. 70]. Weresa zaś opisuje transfer techniki, 
jako transmisję wiedzy technicznej oraz niezbędnych umiejętności do wykorzystania 
w procesie produkcji. Jednocześnie zwraca uwagę, że wiąże się on z nabywaniem oraz 
wykorzystywaniem wiedzy technicznej przez podmiot, który nie jest twórcą technolo-
gii [2007, s. 34].

Tidd i  Bessant piszą, że najbardziej innowacyjne firmy sprawnie łączą możliwości 
własnego zaplecza technologicznego z zasobami środków technicznych oraz informa-
cji z zewnątrz [2013, s. 119]. Według Bagchi-Sen jest wiele powodów, dla których firmy 
powinny utrzymywać kontakty z rodzimymi jednostkami naukowo-badawczymi. Wśród 
nich wymienia [Bagchi-Sen 2004, s. 106]: (1) możliwość rozwoju nowych produktów 
i procesów, (2) szansę na nawiązanie kontaktów z naukowcami, (3) okazję do rozwoju 
sieci współpracy, (4) możliwość dostępu do badań podstawowych oraz (5) wzmocnienie 
własnej reputacji oraz wiarygodności w otoczeniu.

Ankrah z zespołem twierdzą z kolei, że podczas podejmowania decyzji o współpracy 
z jednostką dominują w firmach przesłanki o charakterze wewnętrznym, takie jak wzrost 

1 Nazwy kategorii dla zestawień z lat 2017 oraz 2018. Dla lat 2015 i 2016 były to odpowiednio kategorie: (1) 
otwarty, doskonały i atrakcyjny system badawczy (ang. open, excellent and attractive research system) oraz (2) 
powiązania i przedsiębiorczość (ang. linkages & entrepreneurship).
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przychodów ze sprzedaży czy budowanie pozycji rynkowej, zaś wśród głównych moty-
watorów widzą oni [Ankrah, Burgess, Grimshaw, Shaw 2013, ss. 56–57, 61–62]: (1) potrze-
bę ustabilizowania się w otoczeniu, (2) chęć zwiększenia wydajności ekonomicznej, (3) 
okazję do realizacji statutów i polityk działania, związanych z pozyskiwaniem wiedzy ze 
świata nauki, rzadziej zaś (4) troskę o obopólność korzyści podczas współpracy czy (5) 
dążenie do narzucenia jednostkom naukowym swoich potrzeb i prób ich podporządko-
wania względem siebie.

O korzyściach wynikających ze współpracy na styku nauki i biznesu pisze też wielu 
rodzimych autorów [np.: Jasiński 2006; Jasiński 2014; Mackiewicz 2007; Malara 2015; Po-
znańska 2001; Różański 2013; Santarek 2008; Skwarek, Dzirba 2017]. Przykładowo Matu-
siak i Guliński z zespołem badaczy wymieniają cztery rodzaje sił wpływających na dzia-
łanie systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy [2010, ss. 17–27]:

1.  Siły strukturalne, związane ze zmianami systemowymi gospodarki Polski na po-
czątku lat 90., które wpłynęły m.in. na obecność presji konkurencyjnej, większe za-
interesowanie najnowszymi technologiami czy zwiększenie ilości środków finanso-
wych na badania.
2.   Siły systemowe, uzależnione od obecnej polityki państwa, do których można zali-
czyć np. obowiązek nawiązywania współpracy między firmami i jednostkami nauko-
wymi w procedurze starania się o środki z funduszy strukturalnych.
3.  Siły świadomościowo-kulturowe, których głównym motorem jest zrozumienie 
przez przedsiębiorców oraz naukowców jak ważna i  perspektywiczna może być 
dla nich wzajemna współpraca. Podstawowymi procesami opartymi na tej sile jest 
wsparcie dla przedsiębiorczości akademickiej czy zwiększanie świadomości innowa-
cyjnej firm i jednostek.
4.  Siły kompetencyjne, które odzwierciedlają umiejętności poszczególnych pod-
miotów do nawiązywania relacji, tworzenia i  podtrzymywania współpracy. Wśród 
przykładów można tutaj wymienić rozwój kompetencji kadr firm i jednostek w za-
kresie zarządzania przepływem wiedzy, zarządzania finansami czy marketingu ofe-
rowanych rozwiązań.
Ponadto współpracy firm z jednostkami mogą sprzyjać specjalnie powołane ku temu 

ośrodki. Jasiński wskazuje np. na rolę tzw. jednostek infrastruktury transferu techniki, 
które powinny [2006, s. 179]: (1) nieść pomoc pracownikom naukowym, doktorantom 
i  studentom w  trakcie rozpoczynania przez nich działalności gospodarczej, (2) wspie-
rać ochronę praw własności intelektualnej twórców rozwiązań, (3) zachęcać naukowców 
do patentowania wyników badań oraz realnie im pomagać w procedurze patentowej, 
a także (4) przyczyniać się do zwalczania negatywnych emocji pomiędzy naukowcami 
a przedsiębiorcami.

Filip Tużnik



109

Bariery we współpracy

Współpraca przedstawicieli świata nauki i świata biznesu nie zawsze jest łatwa, a stro-
ny mogą się spotkać z licznymi barierami utrudniającymi jej prawidłowy przebieg. Perk-
mann i Salter wskazują na istnienie dwóch podstawowych przyczyn problemów podczas 
takiej współpracy [2012, ss. 79–80]. Pierwszą jest różnica w naturze funkcjonowania tych 
środowisk, gdzie firma musi chronić dostępu do używanej technologii przed konkuren-
cją, zaś jednostka jest otwarta na naukową dyskusję i z natury bardziej chętna do wymia-
ny wiedzy. Drugą z przyczyn jest różnica w podejściu do badań, a co za tym idzie w dłu-
gości ich prowadzenia. Firmy dążą do realizacji relatywnie krótkich prac, mających przy-
nieść nieodległą w czasie przewagę konkurencyjną, zaś jednostki preferują długotrwa-
łe badania, umożliwiające dogłębną analizę badanej tematyki. Jeżeli dodatkowo nauko-
wiec poświęca część swojego czasu na edukację studentów oraz przygotowanie publi-
kacji, to siłą rzeczy nie będzie mógł poświęcić go na kontakty z biznesem [Van der Sijde 
i in. 2014, s. 147].

Pinkwart i Abu El-Ella wskazują dodatkowo na niski poziom zaufania stron wobec sie-
bie, słaby marketing wyników prac badawczych oraz wciąż za małe zaangażowanie jed-
nostek w badania stosowane [2014, ss. 292–295]. Chesbrough wskazuje z kolei na pro-
blem, jakim jest słabość nauki. Twierdzi, że naukowcy często nie mogą patentować wy-
ników swoich badań, a ponadto są zniechęcani do prowadzenia przełomowych odkryć, 
ponieważ ciąży na nich presja długotrwałego roztrząsania wyników każdego z przepro-
wadzonych badań [2003, s. 41].

Przedstawione powyżej różnice pomiędzy firmami a  jednostkami, które decydu-
ją o pojawieniu się barier we współpracy przedstawicieli obydwu środowisk, są odczu-
walne także i w Polsce. Przykładowo Jasiński wskazuje na problem słabej oferty jedno-
stek naukowo-badawczych wobec przedsiębiorstw oraz ich pasywnej postawy wobec 
ewentualnej współpracy [2006, s. 133]. Jego zdaniem GŁÓWNĄ przeszkodą nie jest jed-
nak pasywne nastawienie przedsiębiorców do współpracy z sektorem nauki, ale „słabo-
ści samej nauki i jej oferty” [Jasiński 2006, s. 144].

Matusiak pisze z  kolei, że przedsiębiorca chce jak najszybciej wygenerować zysk 
w oparciu o współpracę, zaś naukowiec skupia się na „eksperymentach związanych z pa-
sją tworzenia wiedzy i  odnajdywania odpowiedzi na pytania” [2010, s. 208]. Santarek 
z zespołem wskazuje zaś na występowanie istotnych różnic w sposobie funkcjonowa-
nia firm i  jednostek, w podstawowej działalności, kryteriach oceny wyników prac oraz 
stawianych celach [2008, s. 35]. Malara upatruje zaś podstawowej bariery w negatywnej 
opinii polskich firm na temat poziomu merytorycznego rozwiązań oferowanych przez 
polską naukę [2015, ss. 9–11]. Cetera natomiast zauważa, że wiele małych i średnich firm 
sektora poligraficznego unika kontaktów z instytutami naukowo-badawczymi, parkami 
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technologicznymi, uczelniami wyższymi czy ośrodkami transferu technologii i informa-
cji, a ich działalność jest głównie inspirowana przez dostawców sprzętu produkcyjnego, 
co jego zdaniem „ogranicza rozwój tych firm na rynku w przyszłości” [2010, ss. 139–142].

Wśród innych najważniejszych barier współpracy, wskazywanych przez polskich ba-
daczy [m.in. Łącka 2007, s. 26; Mackiewicz 2007, s. 55; Michalski i in. 2013, ss. 78–83; Matu-
siak, Guliński 2010, ss. 27–48, 51–53; Matusiak 2010, ss. 233–236; Różański 2013, s. 5; San-
tarek 2008, s. 35; Skwarek, Dzirba 2017, ss. 30–38], wypada wyróżnić:

1. Imitacyjność polskiej gospodarki i  nacisk na adoptowanie na polskim rynku 
sprawdzonych rozwiązań.
2. Nieumiejętność absorpcji i wykorzystania rynkowego nowoczesnych rozwiązań 
naukowo–technicznych przez firmy.
3. Niski poziom wiedzy na temat oferty ze świata nauki.
4. Mała innowacyjność proponowanych przez naukę rozwiązań.
5. Brak wystarczających informacji o rynkach zbytu i popycie na innowacje.
6. Problemy z uregulowaniem kwestii podziału praw własności intelektualnej.
7. Odczuwalny na uczelniach niedobór kadr odpowiedzialnych za kontakty z przed-
siębiorstwami.
8. Silna biurokracja oraz mocno nieelastyczny system podejmowania decyzji w jed-
nostkach naukowych.
9. Brak aktualnej informacji o potrzebach przedsiębiorców w jednostkach naukowych.
10.  Wykorzystywanie stanowiska i zasobów jednostki naukowej do osiągania pry-
watnych celów ekonomicznych (tzw. akademicka szara strefa), co wynika głównie 
z niejasnych reguł zarządzania wiedzą w jednostkach oraz z braku namacalnych ko-
rzyści pracowników jednostki z komercjalizacji wyników badań.
11.  Niechęć części środowiska naukowego do nawiązywania kontaktów z biznesem, 
co jest uważane za niezgodne z etosem pracy naukowej.

Znaczenie czynników wpływających na współpracę 
w świetle badań empirycznych

Zarówno opisane powyżej stymulatory, jak i wymienione bariery, wskazują pewne gra-
nice, w  ramach których poruszają się polskie firmy oraz jednostki naukowe liczące na 
nawiązanie wzajemnej współpracy. Wciąż poszukuje się rozwiązań, mających na celu 
usprawnienie tych kontaktów albo chociaż wskazanie zasad postępowania, ułatwiają-
cych realizację wspólnych prac i minimalizujących szansę na pojawienie się barier po-
między stronami.

Poniżej zestawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na grupie firm, 
które realizowały projekty badawczo-rozwojowe z jednostkami naukowo-badawczymi 
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w ramach programów realizowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju, takich jak: Innotech I oraz Innotech II (ścieżka programowa In-Tech), Program Badań 
Stosowanych I (ścieżka programowa B) i GEKON, a także Programu Projektów Celowych 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Ba-
dania dotyczyły projektów zrealizowanych w latach 2009–2017, a ich celem było określe-
nie tych czynników, które (1) w opinii firm najbardziej napędzają współpracę z jednost-
kami, (2) generują kłopoty we współpracy oraz (3) wymagają przeprowadzenia zmian, 
by w przyszłości współpraca przebiegała sprawniej. Dokładne zrozumienie wpływu tych 
czynników na współpracę powinno pomóc w zminimalizowaniu zasięgu barier i jeszcze 
skuteczniejszym wykorzystaniu pojawiających się sił motorycznych.

Procedura badawcza

Badania zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia 2017 do stycznia 2018 roku. Co 
ciekawe, w ramach badania respondentom narzucono projekty, do których mieli się od-
nieść. Zostali więc poproszeni o skomentowanie współpracy w ramach określonych pro-
jektów, które realizowali z konkretnym partnerem. Przedsiębiorca miał więc wyrazić swo-
ją opinię z perspektywy narzuconego przykładu współpracy, a nie z perspektywy ogólnej.

W ramach badań otrzymano odpowiedzi od 46 małych i średnich przedsiębiorstw, 
wśród których było 9 firm o rozmiarze mikro (do 9 zatrudnionych), 16 małych (od 10 do 
49 zatrudnionych) oraz 21 średnich (od 50 do 249 zatrudnionych). Ich rozkład przedsta-
wia rysunek 1. Wszystkie te firmy brały udział w co najmniej jednym projekcie nauko-
wo-badawczym z jednostką, w ramach jednego z powyżej wymienionych programów 
badawczo-rozwojowych.

Rysunek 1. Liczba mikro, małych i średnich firm uczestniczących w badaniu

Źródło: opracowanie własne.

Czynniki wpływające na stan współpracy małych i średnich firm  
z jednostkami naukowo-badawczymi



112

Czynniki stymulujące współpracę

W  ramach pytania dotyczącego czynników pozytywnych, napędzających współpracę 
przedstawicieli środowisk nauki i biznesu, respondenci zostali poproszeni o dokonanie 
wielokrotnego wyboru spośród siedmiu następujących czynników: (1) rozplanowania 
korzyści ze współpracy, (2) wysokiego poziomu zaufania, jakim obdarzono drugą stronę, 
(3) poczucia wysokiego poziomu zaufania ze strony partnera, (4) bliskich relacji z partne-
rem, (5) płynnego przepływu wiedzy pomiędzy partnerami, (6) bliskości geograficznej 
pomiędzy partnerami oraz (7) pomocy jednostki naukowej w przekształcaniu wyników 
badań w innowacje. Co istotne, mieli oni ocenić, które z czynników wpłynęły pozytyw-
nie na współpracę w ramach konkretnie określonego projektu badawczego, narzucone-
go w badaniu. Liczbę wskazań firm na każdy z wymienionych czynników, w rozróżnieniu 
na podmioty mikro, małe i średnie, przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Liczba wskazań na czynniki napędzające współpracę według wielkości 
firm

Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że ankietowani najczęściej wskazywali wysokie zaufanie do jednost-
ki naukowo-badawczej (27 wskazań ogółem). W drugiej kolejności typowali zaś pozy-
tywny wpływ bliskich relacji na współpracę (21). Z drugiej strony relatywnie najrzadziej 
zwracali uwagę na pozytywny wpływ takich czynników jak rozplanowanie korzyści (6) 
oraz pomoc w przekształcaniu wyników badań w innowacje (9).

Oznacza to, że podstawowymi siłami motywującymi firmy do współpracy z jednost-
kami w Polsce, nie są dokładnie określone warunki podziału korzyści ze współpracy czy 
też pomoc uczelni w okresie wdrażania rozwiązań, ale zaufanie i zbudowane na tej pod-
stawie relacje pomiędzy przedstawicielami firm i jednostek.
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Przyczyny kłopotów

Ciekawie prezentują się też odpowiedzi na pytanie dotyczące podstawowych kłopo-
tów, na które ankietowani natknęli się w trakcie realizacji wskazanych projektów. Oprócz 
opcji wymienionych w poprzednim punkcie, respondenci mogli dodatkowo określić się 
względem czynników zrozumienia intencji firmy ze strony jednostki i zrozumienia inten-
cji jednostki przez firmę. Liczbę wskazań na poszczególne obszary współpracy w tej ka-
tegorii przedstawia rysunek 3. 

Rysunek 3. Liczba wskazań na przyczyny kłopotów według wielkości firm

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać na rysunku, ankietowani najczęściej wskazywali na opcję „brak kłopotów”. 
W tej grupie znajdowało się prawie połowa spośród ankietowanych firm małych (7/16) 
i średnich (12/21), nie było zaś ani jednego mikroprzedsiębiorstwa. Może to sugerować, 
że dla mikroprzedsiębiorców problemy w kontaktach ze sferą nauki są najbardziej od-
czuwalne.

Wśród firm, które w ogóle zauważyły kłopoty podczas współpracy, było więc po 9 
podmiotów mikro, małych i dużych. Najczęściej ich przedstawiciele wskazywali na brak 
dokładnego rozplanowania korzyści ze współpracy (łącznie 13 wskazań) oraz na proble-
my w przekształcaniu efektów prac w innowacje (również 13). Zdecydowanie najrzadziej 
wskazywano na kwestie związane z niskim poziomem zaufania, a także na brak zrozu-
mienia intencji jednostki przez firmę.
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Obszary warte usprawnienia

Na rysunku 4 znajduje się natomiast zestawienie odpowiedzi firm na pytanie o obsza-
ry współpracy, które wymagają ich zdaniem usprawnienia w pierwszej kolejności. Bada-
ni wybierali spośród: (1) planowania korzyści, (2) zwiększenia poziomu zaufania, (3) za-
wężenia relacji, (4) usprawnienia przepływu wiedzy czy też (5) większego zaangażowania 
obydwu stron we wdrażanie innowacji.

Rysunek 4. Liczba wskazań na obszary warte usprawnienia według wielkości firm

Źródło: opracowanie własne.

W opinii ankietowanych trzy czynniki wymagają rychłych usprawnień. Są to: zaanga-
żowanie każdej ze stron we wdrażanie innowacji (ogółem 19 wskazań), planowanie ko-
rzyści ze współpracy (17) oraz usprawnienie przepływu wiedzy (14). Najrzadziej wska-
zywano na takie aspekty, jak zwiększenie poziomu zaufania, czy zawężanie relacji. Być 
może jest to sygnał, że dalsza praca nad tymi czynnikami nie zwiększy istotnie skutecz-
ności współpracy. Co ciekawe, aż 12 przedsiębiorstw nie usprawniałoby żadnego z wy-
mienionych obszarów współpracy jeżeli przyszłoby im realizować projekt naukowo-ba-
dawczy z tym samym partnerem.

Uwagi końcowe

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, a  jednostkami naukowo-badawczymi jest 
jednym z wyznaczników innowacyjności danej gospodarki. Niestety, według danych Ko-
misji Europejskiej innowacyjność Polski na tle krajów Unii jest wciąż niska, a dalekie miej-
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sce w kategorii „stopa wzrostu innowacyjności” wskazuje wręcz na zastój innowacyjny, 
np. w porównaniu do innych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak się okazuje, przyczyną tak niskiej pozycji Polski w tych zestawieniach jest przede 
wszystkim mała atrakcyjność sektora badawczego dla firm oraz słaby poziom powiązań, 
również pomiędzy przedstawicielami świata nauki i świata biznesu. Tę sytuację potwier-
dzają polscy badacze problematyki współpracy na styku nauki i biznesu, którzy wymie-
niają liczne bariery uniemożliwiające płynny przepływ wiedzy czy też wspólne tworze-
nie nowych rozwiązań naukowo-technicznych.

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na czynniki, które wpływają na stan tych relacji 
z punktu widzenia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które były zaangażowa-
ne we współpracę z  jednostkami naukowo-badawczymi. Opisano tutaj podstawowe 
czynniki napędzające współpracę, główne przyczyny kłopotów oraz obszary współpra-
cy wymagające zdaniem firm szczególnej uwagi przy podejmowaniu kolejnych wspól-
nych przedsięwzięć z sektorem nauki. Wykorzystanie tej wiedzy powinno przyczynić się 
do zmniejszenia wpływu barier, zintensyfikowania transferu techniki, a także wzajemne-
go inspirowania się firm i ośrodków naukowo-badawczych do tworzenia kolejnych roz-
wiązań o charakterze innowacyjnym.

Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie odpowiedzi ankietowanych firm we 
wszystkich trzech badanych obszarach. Współpracę najbardziej napędzały zaufanie 
oraz bliskie relacje z partnerem. Kłopoty wynikały głównie z niedokładnego rozplano-
wania korzyści ze współpracy, a także wiązały się z przekształcaniem efektów prac w in-
nowacje. Te dwa czynniki wymagają zdaniem ankietowanych najszybszych usprawnień.

Tabela 1. Liczba wskazań firm na poszczególne czynniki wpływające na współpracę 
według badanych obszarów

Planowanie 
korzyści

Zaufanie  
do partnera Relacje Przepływ 

wiedzy
Odległość 
geograficzna

Przekształcanie 
wiedzy  
w innowacje

Czynnik  
pozytywny 6 27 21 13 14 9

Kłopot 13 2 7 10 4 13

Co usprawnić? 17 2 4 14 - 19

Źródło: opracowanie własne.

W powyższym porównaniu uwidacznia się przede wszystkim siła zaufania we współ-
pracy firm z jednostkami naukowymi. Z jednej strony jest to główny czynnik pozytywny, 
z drugiej badani bardzo rzadko wskazywali na kłopoty w tym zakresie czy też uznawa-
li zaufanie za czynnik warty usprawnienia. Warte uwagi są też wyniki dla czynników pla-
nowanie korzyści oraz przekształcanie efektów prac w innowacje. Mimo że wielu ankie-
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towanych odczuło kłopoty z nimi związane i chce usprawnić te elementy w przyszłości, 
to jednak pojawiło się sporo wskazań sugerujących, że czynniki te odgrywały stymulu-
jącą rolę we współpracy.

Można odnieść wrażenie, że uwzględnienie tych aspektów w  trakcie planowania 
współpracy pomaga w  jej płynnym przeprowadzeniu, zaś ich zignorowanie prowa-
dzi do pojawienia się kłopotów. To właśnie chęć dokładnego zaplanowania korzyści ze 
współpracy oraz możliwości potencjalnego partnera ze świata nauki w zakresie pomocy 
w fazie wdrażania rozwiązań powinny stać się podstawowymi zmiennymi, decydujący-
mi o podjęciu współpracy przez polskiego przedsiębiorcę lub o jej odrzuceniu.
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Eco-innovations in SMEs

Abstract: Excessive consumption, mass production or short-term exploitation of environ-

mental resources are phenomena that are more and more often appearing in the space of 

social discussion related to responsibility, especially business responsibility. On the other 

hand, the company’s leading goal is to maximise profits and build a competitive advantage 

on the market, which is often perceived as acting in contradiction with sustainable mana-

gement for the sake of the environment and society. A common point of both these areas, 

which are in some contradiction, are green innovations or broadly understood innovations 

supporting sustainable development. The article aims to analyse the issue of environmen-

tal innovations. The article discusses the innovative activity of Polish enterprises with parti-

cular emphasis on SMEs and the benefits of undertaking innovative activities for sustaina-

ble development on the example of large enterprises. The author used literature review and 

the desk research method based on scientific and science publications, statements and in-

stitutional reports as well as stock market reports. The article also contains conclusions and 

recommendations.

Key words: eco, sustainable innovation, corporate social responsibility, Respect Index, 

competitive advantage, innovation, enterprise

Introduction

For years, researchers have been warning that the natural world is degrading. The quali-
ty of air, water, food and raw materials used in everyday life and the economy is decre-
asing, and the primary driver for these changes is human activity. It is he who plays the 
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central role in the post-Holocene era, described, among others, by P. Crutzen, the Nobel 
Prize laureate in the field of chemistry as “Anthropocene”. Anthropocene is an era of con-
tinuous anomalies that appear and will occur as a result of human activity that has alre-
ady led to ocean acidification, ocean current disturbance, destabilisation of the hydro-
sphere or loss of biodiversity. According to E. Bińczyk [Romanowska 2018], these proces-
ses cannot be reversed; we can only “manage irreversibility”.

Global Living Planet Index (LPI), showing the population size trend determined for 
14,152 populations of 3,706 vertebrate species monitored in the world, fell in the years 
1970–2012 by 58% [WWF 2016]. The source of threats is loss and degradation of habitats, 
over-exploitation of species, climate change, pollution and disease.

Human activity also reduces natural capital at a rate that exceeds the pace of its re-
covery.

The phenomena of environmental degradation took on dimensions that brought to-
gether specialists from various fields from climatologists and geologists, environmental 
historians, social geographers to cultural scientists, philosophers and sociologists. They 
all are looking for a solution, and everyone agrees that change must happen at a global 
level. It would consist of changing the lifestyle “allowing to keep prosperity, but not fo-
cused on constant economic growth.” [Romanowska 2018]. Therefore, it is necessary to 
revise development strategies and business models as well as to change consumer life-
style at the same time taking into account the limited natural potential.

The Polish act on environmental protection defines sustainable development as 
“socio-economic development, in which there is a process of integrating political, eco-
nomic and social activities, preserving the natural balance and sustainability of basic 
natural processes, in order to guarantee the ability to meet the basic needs of individual 
communities or citizens of both contemporary generation as well as future generations.”

The article aims to analyse the issue of environmental innovations. The author pres-
ents the current state of the environment and the resulting need for change in the area 
of business activities for eco-innovation. The article discusses the innovative activity of 
Polish enterprises with particular emphasis on SMEs and the benefits of undertaking 
innovative activities for sustainable development on the example of large enterprises. 
The author applied the desk research method to prepare this article. The author used 
existing scientific and science publications, collations and institutional reports as well 
as stock market reports. The article also includes recommendations for the application 
of solutions.
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Literature review

In the article, the methodology of a systematic review of the literature was used. It in-
cludes four stages which, in order, include: determining the purpose of the study, select-
ing the literature on the subject based on defined criteria, analysis based on bibliometric 
techniques and content analysis, and preparation of the report [Czakon 2013].

The study aims to identify research trends in the area of eco-innovation concerning 
SMEs from the perspective of management sciences.

The literature of the subject was selected based on the Science Direct (Elsevier), 
Springer and Scopus databases. Articles for analysis have been selected based on the 
terms: eco-innovation or eco-innovation or eco-innovation and SME appearing in the 
title, abstract or keywords of the publication. At the next stage, the selection was nar-
rowed down to articles published in magazines, excluding conference materials, reviews 
or editors. Only full-text publications published in English and from the business and 
management area were taken into account. The next step was to eliminate articles that 
were duplicated in individual databases. The 26 publications selected in this way were 
subjected to verification of abstracts in order to leave articles focusing on the studied 
phenomenon of eco-innovation in the perspective of SMEs within the scope of manage-
ment sciences. As a result, 20 articles were finally selected (table 1).

Table 1. The results of the selection of publications

Selection criteria

Number of identified articles

Elsevier 
(Science  
Direct)

Springer Scopus

Ecoinnovation or eco innovation or eco-innovation and 
SME – title, abstract, keywords, published in journals 19 32 18

English-language articles, full-text, peer-reviewed, area: 
business, management 19 5 8

total (elimination of duplicated publications) 26

elimination of publications incorrectly qualified for the 
collection (no keyword in the abstract, document other 
than an article, other languages of publication than En-
glish)

21

verification of abstracts due to the area of research di-
rectly related to SME in the perspective of the issue of 
management sciences

20

Source: own study.
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The analysis covered 20 publications published until 2018 in the databases as men-
tioned earlier, taking into account the adopted selection criteria.

It is assumed that the term “eco-innovation” was first used in 1996 in the book “Dri-
ving Eco-Innovation: A Break-through Discipline for Innovation and Sustainability” [Fus-
sler, James 1996]. In contrast to the broadly understood issue of innovation, green in-
novations or eco-innovations are the subjects of a relatively small group of studies. The 
eco-innovation issue for small-sized enterprises limits this scope even further. In 1997, 
Hemel and Cramer carried out an empirical study on a group of 77 Dutch SMEs to iden-
tify ecodesign related behaviours. The main determinants of eco-innovation were the 
expected increase in product quality, improvement of market opportunities and, above 
all, consumer expectations [Hemel, Cramer 2002]. Subsequent works related to the di-
scussed issue began to appear in 2011. The research devoted to innovations and eco-de-
sign [Santolaria et al. 2011] was carried out on a group of 10,000 professionals from va-
rious fields, representing enterprises from Spain. In 2012, companies from Germany [Kle-
witz et al. 2012] were analysed and in 2013, and 2014 [Triguero et al. 2013, Triguero et al. 
2014] published the results of the analysis based on research conducted among 27 EU 
Member States on a sample 5,222 managers representing small and medium-sized en-
terprises. The mentioned research is part of the trend, whose main distinguishing featu-
re is the search for determinants that stimulate eco-innovations in SME. The same trend 
has also been observed with regard to separate areas: production processes and pro-
ducts and services [Hoogendoorn et al. 2015], barriers limiting eco-innovation activi-
ties [Marin et al. 2015], the role of technology in stimulating ecological innovations [Sa-
ez-Martínez et al. 2016], the determinant of innovation in the SME manufacturing sec-
tor [de Jesus et al. 2017; Pacheco et al. 2018]. The second trend visible in the analysed pu-
blications refers to external factors stimulating green innovations. Includes issues of pu-
blic–private partnership [Klewitz et al. 2012; Klewitz, Hansen 2014], the role of public ad-
ministration [Fernández-Viñé et al. 2013; Kanda et al. 2018], cooperation between enter-
prises [Simboli et al. 2014; Puente et al. 2015]. Keywords and their frequency in the de-
scription of the analysed publications are illustrated in figure 1.
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Figure 1. Keywords and frequency of their occurrence

Source: own research.

Innovation in the area of sustainable development and 
innovative activity of SMEs in Poland

Life of all of us as consumers is by no means balanced in the sense of the idea of sustain-
able development [Proctor 2009]. Permanent dependence on increasing consumption 
means that over 220 tons of rubbish are produced annually in the UK alone. Excess con-
sumption is now one of the most pressing issues. This problem raises the need to take 
action in the field of environmental education addressed to both buyers and business.

Undoubtedly, enterprises should pay attention to the design of biodegradable prod-
ucts, produced from resources and sources available locally, thereby reducing the ef-
fects related to, among others, with transport, consuming less energy, generating less 
waste both at the production and use stages, using organic products or with no harmful 
chemicals, designing products that can be recycled at the end of use, producing materi-
als such as glass, paper, plastic or metal, or made from recycled raw materials.

Products are an essential culture-creating factor. Dent and Sherr [2014] believe that 
the product is a service, the service is a collection of behaviours and behaviours make up 
the culture. The ability to look at products from this perspective allows us to understand 
how great the responsibility of designers and businesses behind the introduction of new 
products to the market is.
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The appearance, shape and function of the product determine the material from 
which it will be produced. Skillful selection of materials can determine the safety of the 
product for man and his environment. On the other hand, it is worth remembering that 
not only the specificity of materials determines the nature of the product, but also the 
method of obtaining it and the environmental costs associated with it. Responsible pro-
duct design should, therefore, be a design of the life cycle of a given item while respec-
ting the environment at the stage of obtaining, producing, selling, using and finally en-
ding the product in its current form.

Sustainable development has also been seen as a critical factor triggering innova-
tion. Increasingly we hear about eco-innovations, environmental innovations, sustaina-
ble innovations, eco-focused innovations or sustainability-oriented innovations. Of co-
urse, it is worth noting that the level of innovative activities in this area is very diverse 
and may relate to various solutions dedicated to different areas. Some of them focus on 
reducing the destructive impact of the company’s activities on the environment, some 
on searching for new solutions in the field of exploitation including sustainable use of re-
newable sources, and part on the implementation of improvements in the area of non-
renewable sources.

Unfortunately, innovative activity among SMEs in Poland does not present the use 
of European Union countries. Moreover, although in most EU countries there is a visible 
decline in activity in this area, in Poland the percentage of innovative companies is 21%, 
and this is the lowest result compared to previous surveys [PARP 2017]. It is worth no-
ting that the expenditures on the innovative activity of enterprises in Poland concern 
large and medium-sized enterprises [PARP 2018], which together account for only 1% of 
all enterprises active in Poland (large enterprises 0.2% and average 0.8%). The share of 
other enterprises in Poland due to the size of the company is as follows: micro (96.2%), 
small (2.8%). Internal expenditures on R&D in the enterprise sector in 2016 amounted to 
PLN 11,882.5 million. However, as mentioned earlier, most expenditures are borne by lar-
ge enterprises (60.4%), followed by medium-sized enterprises (21.3%) and small enter-
prises (9.5%) and micro enterprises (8.8%). In the period 2014-2016, 18.7% of innovative 
enterprises and service providers – 13.6% were in the sector of industrial enterprises. In 
the industrial sector, the share of innovative SMEs was 44.2% and among service enter-
prises 32.9%.

It is worth paying particular attention to the area of introducing innovations – prod-
uct innovations on the market scale are implemented by only 6.3% of innovative indus-
trial companies and 3.1% of service companies.

The justification of Polish enterprises for the lack of innovation implementation is 
also surprising – the vast majority of them believe that there is no convincing reason for 
introducing innovations. Among the innovation barriers in the opinion of enterprises 
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were also indicated: lack of good ideas for innovations, low demand for innovations on 
the market, lack of a need resulting from previous innovations or small competition on 
the market.

It should be remembered that the SME sector operates in the field of traditional in-
dustries, the commercialisation of inventions or the technological development of new 
products for implementation are scarce. As Trzmielak, Grzegorczyk and Gregor [2016] 
note, the level of technology transfer and commercialisation of knowledge in Poland is 
very low. The situation certainly is not improved by the lack of confidence of entrepre-
neurs to universities and scientists who are a valuable source of knowledge and experi-
ence in the innovation process [Grzegorczyk, Trzmielak 2018].

According to the definition, Corporate Social Responsibility (CSR) is a long-term 
strategic approach aimed at developing effects and solutions based on social dialogue, 
which will be beneficial for the enterprise, the incumbents, society and the environment 
in which the company operates [Klimek 2014].

Many activities carried out by micro, small and medium enterprises deserve atten-
tion in the area of responsible management and operation following the principle of 
respect for the environment. Most of them, however, are characterised by local action, 
which significantly limits their impact on building attitudes and education of all market 
participants. Significant impact is undoubtedly able to generate enterprises with nation-
wide coverage. On the other hand, monitoring CSR activities is not always possible in 
enterprises not covered by the obligation to report on activities carried out, as in the 
case of joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The results of activi-
ties of enterprises from the SME sector in the area of social responsibility of business are 
often obtained as a result of research, burdened with the declarative character of the 
respondents’ answers.

The most reliable in this situation seems to be the results presented by the above-
listed listed companies, pursuing a transparent CSR policy.

The implementation of corporate social responsibility strategy can be verified on 
various levels. The very assumption stemming from the definition that it assumes the 
development of beneficial results over a long period becomes a reason not to make a 
direct comparison between the company’s activities included in the strategy and di-
rect results affecting the value of the company, the more that the same level can be 
perceived differently. We can deal with value in the capital or image dimension, which 
is not always subject to unambiguous measurements. However, attempts are made to 
find suitable forms of measurement. These include, among others, the audit of compa-
nies listed on global exchanges in the implementation of the CSR strategy. A pioneer 
in the area of reference indices is the New York-based Dow Jones, which since 1999 has 
been publishing the Sustainability Index (SI). Based on a positive verification, the index 
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is a carrier of information on listed companies in the areas of economics, environmental 
protection and social responsibility.

Poland’s initiative in this area is the RESPECT index of the Warsaw Stock Exchange. 
First published in 2009, in the eleventh edition (publication of results in December 2017), 
it has gathered 28 companies, and it is the highest number so far. At the same time, in 
2018, 471 companies were listed on the WSE, including 361 on the primary market and 
110 on the parallel market. Companies hold the dominant position from the industrial 
sector. The survey contains 56 questions from the area of the environment, society and 
corporate governance. The average score achieved by all companies in this edition was 
at the level of 62.42 out of 90 possible to obtain. It is worth noting that the questionnaire, 
by which enterprises are classified, underwent transformations from the first edition. In 
2009, it contained 58 questions, 14% of which were directly related to environmental li-
ability. The questionnaire dedicated to the 12th edition includes 56 questions, including 
16 (29%) directly related to activities related to the environment. These include, among 
others, issues related to measures to reduce fuel/energy consumption and monitoring 
of climate impact, measures to reduce the use of raw materials/materials, water, waste 
segregation, activities related to the recovery of recyclable materials and activities tak-
ing into account the conduct of business in sensitive areas natural.

Undoubtedly, the results of the companies covered by the Respect index on the back-
ground of companies listed on WIG20 in the period 2009–2017 are interesting (figure 1).

Figure 1. Stock exchange indexes WIG and RESPECT in the period 2008-2016

Source: Respect index – IX edition, Press Release, 14.12.2017, http://respectindex.pl/aktualnosci?ph_

main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=1133, access: 12.01.2019.
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Research based on Index Respect for the period 2009–2014 also showed that the 
CSR concept implemented by enterprises influences its value on the capital market 
[Łudzińska 2017].

Conclusions and recommendations

Small and medium entrepreneurs can use eco-innovations as a factor building their com-
petitive advantage in the scale of the market in which they operate. Thanks to this, they 
will not be forced to compete only with price and their actions may be perceived as more 
responsible for the local community. Undoubtedly, SMEs should monitor market trends 
both through participation in foreign trade fairs and business visits, but also using the 
Internet and social media platforms. For example, monitoring selected hashtags on the 
Instagram platform, such as #ecoinnovation or #sustainableinnovation, can become a 
source of inspiration and an opportunity to establish contacts and reach potential mar-
ket partners.

An additional source of valuable information on potential areas of environmental 
innovation may be the questions taken into consideration when selecting companies 
for the RESPECT index. They refer not only to environmental but also social issues, while 
many of them have an educational value and can be an incentive to take actions in the 
area of sustainable development.

It is also worth bearing in mind that one of the following orientations may guide en-
terprises: “After Profit Obligation” or “Before Profit Obligation”. The first model considers 
the economic responsibility of the company to be the most important, while the second 
one puts moral values and the functioning of companies in line with the existing socio-
economic order [Pyszka 2012]. There are already companies that strive for a balance be-
tween economic and social/environmental goals, such as Novo Nordisk (a pharmaceuti-
cal company managed by the foundation) or Organic Valley (an American group of over 
1,000 farmers), but these are still very few initiatives. The indicators of the propagated 
approach are, among other things, activities that are part of the principles of sustainable 
development, participatory management, transparency and ethics.
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Abstract: Innovations play an important role in the activity of enterprises on the market. 

This is due to the willingness of companies to introduce new revolutionized products or im-

prove goods/services that currently require changes, since they do not meet the expecta-

tions of recipients. The aim of this publication is to identify the essential elements needed 

to design a promotional campaign for an innovative solution in the form of a human body 

scanner in the clothing industry and to indicate methods for the promotion of such a de-

vice. The theoretical part explains the most important aspects of designing an advertising 

campaign, including elements of the project, the essence and its targets. The empirical part 

presents the results, as well as the analysis carried out with the use of the questionnaire me-

thod focusing on the identification of consumers’ behaviors regarding clothing purchases. 

Taking into account the most important data connected with the conducted study, it can 

be indicated that the respondents usually do shopping several times a year, i.e. quite rare, 

most often in cheaper clothing stores located in shopping centers, such as H&M and Rese-
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rved. During the selection, they are usually guided by the appearance and price, and pla-

ces where they search products are mostly websites and stationary stores, in which they fi-

nally make a purchase. Emotional and unplanned purchases are very rare among exami-

ned people, and they spend in the fitting room less than 15 minutes. Taking into account 

the results broken down by gender, many different behaviors can be indicated. Especially 

in the area of consumers’ preferences regarding important elements of clothing products 

affecting the purchase, time spent in the fitting room and the way to avoid trying on clo-

thes varies. 

Key words: innovation marketing, advertising campaign, marketing, innovation, human 

body scanner

Introduction

Nowadays, the progress is very fast. This brings many possibilities, such as faster access to 
customers, better communication with recipients or introduction of goods and services 
of better quality that are technologically and technically more efficient. However, it sho-
uld also be remembered that it also poses a threat. This is because, over the years, many 
new organizations are emerging on the market – they offer identical or similar products.

In this moment, the innovation is becoming significant – i.e. the introduction of new 
solutions that will distinguish the company from other companies by creating or refining 
the old product, production methods, marketing or other area connected with the inno-
vation. All these activities are done in order to give the recipient the opportunity to cho-
ose one particular company and select its offer. 

Innovation marketing plays a  very important role. Thanks to it, the diffusion and 
spread of implemented innovations becomes faster and more effective. This determines 
the increase of their popularity, as well as improvement and constant learning of organi-
zations that want to stay on the dynamic market. More and more enterprises implement 
changes and new solutions in order to gain a competitive advantage and stand out from 
others on the market. Each organization strives to achieve the best results and meet the 
needs of its stakeholders, hoping that they will be satisfied and that this will translate 
into specific benefits for the enterprise.

The aim of this publication is to identify the essential elements needed to design 
a promotional campaign for an innovation solution in the form of a human body scanner 
in the clothing industry. 3D body scanners are characterized by a relatively short scan-
ning process. The process lasts only a few seconds and allows precise, three-dimensional 
body measurement. A lot of important anthropometric customer data in the clothing in-
dustry can be automatically registered in a non-contact manner. The exact dimensions 
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of individual parts of the body can significantly help in the selection of specific sizes of 
clothing products without the need to try on clothes.

Advertising campaign

Marketing is a process of offering goods or services to recipients and achieving profits. 
The aim of marketing is to facilitate and simplify the acquisition by recipients of what 
they need [Hunt 2015]. The concept of marketing is changing, evolving. This is because 
of the constant changes that take place within it. The turbulent environment causes the 
increase in the range of obligations incumbent on marketing. This is also connected with 
greater responsibility, which lies on the side of people involved in marketing in enterpri-
ses [Kumar 2015, p. 5–6]. Marketing makes the company’s activities visible to others – to 
recipients. It is important to meet the expectations of stakeholders and make the pro-
ducts offered by the enterprise are well received by the environment, both internal (for 
example employees) and external, e.g. customers [Eyring, Consuegra 2017, pp. 14–15].

An advertising campaign includes advertising activities directed to a specific target 
group that use different media [Pride et al. 2014]. The campaign consists of a series of ad-
vertising messages that jointly form a whole and have a common theme/goal [Parente, 
Strausbaugh-Hutchinson 2014]. Such a campaign is a  long-term action and a process, 
for which you need to have a specific idea and implement it step by step. No significant 
changes should be made in the course of the campaign, because it may negatively af-
fect the consistency of the message and lead to failure in achieving the expected results 
[Blakeman 2015]. In order to ensure the proper realization of the advertising campaign, it 
should be addressed to a specific group of recipients. Therefore, it is necessary to know 
who the potential customer of the product (covered by the company’s campaign) is. The 
better we define the target group, the better people dealing with communication with 
the recipients are able to influence persons in this group in order to achieve goals that 
are important for the enterprise [Malinowska-Parzydło 2015]. 

Activities taken as a part of an advertising campaign should lead to achieving the 
previously assumed goals. Such a goal should be the achievement of strategic goals of 
the organization that would enable to achieve higher market shares [Zawierucha 2008]. 
Another example is the increase in market share and the increase in sales of products 
[Batra et al. 2009]. Moreover, the company is often focused on other goals such as ga-
ining popularity, increasing the number of clients, improving the image of the product, 
gaining loyal customers, launching a new product, as well as gaining a better position in 
the market [Plessis 2000].

When creating an advertising campaign, some elements are distinguished. First of 
all, it is necessary to get to know the product covered by the campaign. This process 
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includes, among others, product life cycle, what the customer service looks like when 
the customer brings a broken product and cites the terms of the warranty, what the ad-
vantages and disadvantages of the product are and how the product is manufactured. 
Thanks to the possession of detailed knowledge about this topic, a target group can be 
selected. This is the group to which the message will be addressed. In this element, fe-
atures of this group should be specified – for example, sociological, social and demogra-
phic features, i.e. we need to think about persons, who should be hit by the created ad-
vertising message. 

Another element is the decision to launch the product on the market. It should be 
decided whether the product is to be introduced under own brand or perhaps a better 
option would be to use the family brand strategy. The next element is the environment. 
There is a need to find whether there are similar or practically identical products in the 
environment. If such products already exist, it should be considered how to distinguish 
the product which the company intends to offer to the target group.

There is also a question of packaging. When using product innovations by an en-
terprise, this is an important aspect to develop because the appearance says a lot abo-
ut the product, and people who were not convinced by the advertising message often 
base their purchase decisions precisely on the appearance and packaging. They choose 
what they like more and what better suits their taste. Therefore, the packaging is an im-
portant issue. The last element in the creation of an advertising campaign project is the 
selection of the type of advertising channels and tools, e.g. billboards, stationary adver-
tising in selling points [Barańska-Fischer et al. 2016, pp. 105–106]. The budget, which un-
doubtedly influences the final decisions, plays a significant role at this point.

Analysis of the results of the conducted study

Within the framework of empirical researches, a study on clothing purchases was carried 
out. The time range is December 2017 and January 2018. The research was performed 
with the use of the survey method, and the research sample consisted of 100 respon-
dents, of which 61% were women and 39% men. The research tool was a questionnaire 
survey on the Internet. The questionnaire consisted of 14 closed questions. Selected qu-
estions related to the identification of individual elements of the purchasing process in-
fluencing the choices of potential clients were used for the analysis. The Internet survey 
technique was used due to the possibility of reaching a large number of recipients faster 
and the ability to fill the questionnaire in a convenient time for respondents. Due to the 
disadvantages of the selected method and the selection of the sample (convenient/in-
tentional), the presented results form the basis for the performance of in-depth studies. 
In 66% the respondents were aged 19–30 years old, 31–40 years old (13%), 41–50 years 
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old (9%) and under the age of 18 (7%). The smallest group consisted of people aged abo-
ve 51 years old (5%).

In the question “What types of clothing products do you buy most often?”, respon-
dents chose three variants of answers. The majority of people indicated blouses (72%) 
and trousers (71%). The next places were occupied by shirts (42%), underwear (40%) 
and dresses with the results of 25%. Skirts constituted 5% of respondents’ answers, and 
T-shirts 3%. However, the least popular were sweatshirts, sweaters, jackets and shoes 
(1% of respondents’ answers). This means that most people buy clothing products that 
they can wear regardless of the season. Products that are typically seasonal, e.g. jacket 
and dress, are less often bought. Moreover, the purpose of the question was to identify 
the most popular types of clothes. The obtained information can be used in the process 
of creating an advertising campaign.

The next questions concerned the frequency of buying clothes from traditional clo-
thing stores (figure 1).

Figure 1. Preferences of recipients regarding the frequency of buying clothes

Source: own study based on the conducted research.

The analysis of the research results showed that over half (53%) of people purchase 
clothing products several times a year, and 37% of respondents – several times a month. 
Only 7% of respondents buy clothes several times a week, and 3% – fewer than a few ti-
mes a year. People do not purchase clothing products too often, but they regularly vi-
sit clothing stores. By analyzing the data in the context of age and gender distribution, 
a statistically significant correlation between the frequency of shopping and gender (chi 
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square = 8.030653, p= 0.045382, with the assumed significance level of 0.05) was obse-
rved. The C-Pearson coefficient, which amounted to 0.272648 (i.e. identified weak corre-
lation) was used to calculate the correlation force. On the other hand, there is not rela-
tionship between frequency and age (p= 0.240736 >0.05) (table 1).

Table 1. Preferences of recipients regarding the frequency of buying clothes broken 
down by age categories

Less frequently Several times 
a year

Several times 
a month

Several times 
a week

under 18 14% 43% 14% 29%

19–30 2% 55% 39% 5%

31–40 8% 46% 38% 8%

41–50 0% 67% 22% 11%

over 51 17% 33% 50% 0%

woman 0% 51% 44% 5%

man 8% 56% 26% 10%

Source: own study based on the conducted research.

The analysis of the next question identified in which stores the respondents usually 
buy clothes. The most popular stores included H&M (49%) and Reserved (42%). Next sto-
res in order are: House (23%), Sinsay (22%), Zara (21%), Cropp (20%), Stradivarius (15%), 
Big Star (13%), Mohito (11%), Carry (10%), Vistula (9%) and Wólczanka (8%). Monnari, Or-
say and Łukasz Jemioł (fashion designer) obtained 5% votes (each store). 4% of respon-
dents indicated Gerry Weber store, 3% Paprocki&Brzozowski (fashion designer duo), 3% 
Bershke, 2% Tally Weijl, 2% Top Secret, 2% local clothing stores. The most rarely indica-
ted variants of answers were Olsen, Gouda Store, Pull&Bear, Biedronka, Nike, C&A, Ptak, 
Lee, Diverse, vanGraaf, Catalina, Bytom, F&F, Manila, Promod, New Yorker, Maciek Sie-
radzki (fashion designer) and La Mania – they received 1% of answers (each store). This 
means that the most popular clothing stores are popular brands that do not belong to 
the luxury clothing category and have branches in shopping malls. The obtained infor-
mation will be used when planning an advertising campaign for an innovative body 
scanner solution. The identification of the most popular clothing brands indicates com-
panies that should become partners in the first place – not only in the field of promotion, 
but perhaps in the field of distribution of innovative devices. 

However, the most popular factors are observed among clients during the selec-
tion of a clothing product include the appearance of the product (90%) and the produc-
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t’s price (86%). Material composition (41%), fashion (28%) and product brand (24%) are 
less important. Even less important factors were wide product availability (7%), a long 
warranty period (3%), country of origin of the product and the quality of the product. 
The obtained results show that the most important factor when choosing the right clo-
thing product is price and appearance. Taking into account the influence of the age of 
respondents, no statistically significant relationships was found, as in the case of sex 
(p=0.300807>0.05). However, the gender-focused results are quite surprising, especial-
ly in the area of fashion and brand of the product, where definitely more men than wo-
men emphasized that they pay attention to these elements when selecting a clothing 
product (table 2). Perhaps these results from the selected relatively small research sam-
ple or other elements that have not been tested and in-depth marketing researches sho-
uld be conducted in this area.

Table 2. Preferences of recipients regarding essential elements of clothing products 
affecting the purchase broken down by gender

Product  
appearance

Product 
price

Material 
composition

Fashion for 
a given pro-
duct

Product 
brand

Wide pro-
duct ava-
ilability

Long 
warranty 
period

Country 
of origin 
of the 
product

woman 16% 89% 39% 16% 3% 3% 3% 2%

man 33% 82% 44% 36% 13% 3% 3% 0%

Source: own study based on the conducted research.

The next question concerned the place where respondents most often look for clo-
thing products (figure 2).
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Figure 2. Preferences of recipients regarding the place of searching for clothing 
products

Source: own study based on the conducted research.

The two variants that were most often indicated include websites of stores (83%) and 
stationary stores (80%). Brand profiles in social media and exhibitions in front of stores 
received 39% of votes. Fashion blogs (8%), TV advertisements (6%), billboards (6%) and 
fashion shows (4%) are not very popular. This indicates that the respondents visit the we-
bsites of clothing stores, and then probably compare clothes at stationary stores. The-
se behaviors constitute a big problem of the Internet commerce. The phenomenon of 
ROPO (Research Online, Purchase Offline) causes online stores to be only a source of in-
formation about products because the purchase is made in traditional stores.

This thesis is confirmed by the answers to the next question, where the respondents 
indicated that they more often make clothing purchases (87%) in traditional stores, and 
only 13% of respondents choose the e-commerce sector. This shows a strong advanta-
ge of online stores over the online shops in the analyzed industry. This is probably rela-
ted to the will to try on product before its purchase. This means that despite the progress 
and rapid development of the Internet, the majority of people still choose offline shop-
ping in the analyzed industry – in the context of implementing the device in the form of 
a body scanner, this may be a promising aspect that reduces the disadvantages of on-
line shopping of clothing products. The body scanner will not reduce the barrier of the 
need to try on (wear) given clothing product, but it will significantly reduce the dimen-
sional mismatch and the need for a larger number of fittings. 

To the question “How often do you have unplanned (emotional) purchases in the clo-
thing industry?” over half of the respondents (52%) answered “several times a year”. 26% 
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of respondents have unplanned purchases less often than several times a year, 19% – se-
veral times a month, and the rest (3%) several times a week. This means that the reci-
pients are practically not subjected to emotions during shopping of clothing products, 
but they know (in advance) what exactly they want to buy. The next examined aspect 
was the time spent by the average purchaser in the fitting room of the clothing store. 
The largest number of respondents (61%) believes that they spend less than 15 minutes 
in the fitting room. 30% – between 16 and 30 minutes, 8% of respondents – 31–45 mi-
nutes, and 1% – more than 45 minutes. It turns out that clients of clothing stores spend 
little time trying on clothes. This can be connected with the fact that people are in hur-
ry when shopping. By analyzing the influence of age and sex, it should be definitely 
pointed to a statistically significant relationship between the time spent in the fitting 
room and sex (table 3) (p=0.014288<0.05, C-Pearson coefficient = 0.310604). Women can 
spend much more time in fitting rooms located in stores. 

Table 3. Preferences of recipients regarding the time spent in the fitting room broken 
down by gender

Less than 15 min 16–30 min 31–45 min More than 45 min

woman 49% 36% 11% 2%

man 79% 21% 0% 0%

Source: own study based on the conducted research.

In the question about how often the respondents have to return the purchased go-
ods due to poor size selection of clothing, 69% of respondents said that this problem 
concerns less than 20% of purchases. 20% of them through that this problem is related 
to 21–40% of purchases, and only 10% indicated 41–60% of purchases. 1% of respon-
dents marked the answer 61–80%, and the option of over 81% of returns was not mar-
ked. Therefore, it can be stated that clients of clothing stores, after making purchases, 
rarely return clothes. 

The last question was closely related to the potential interest of the respondents 
with the possibilities offered by the body scanner. The respondents were asked whether 
they would like to avoid trying on clothes in clothing stores (figure 3).
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Figure 3. Preferences of recipients about the possibility to avoid trying on clothes in 
clothing store

Source: own study based on the conducted research.

The results are ambiguous, because one half would like to avoid this problem – this 
is indicated by answers “definitely yes” (38%) and “rather yes” (12%), and the other half 
would like to (still) try on products in fitting rooms even if it will not be necessary – this 
is indicated by answers “rather not” (33%) and “definitely not” (17%). This is probably due 
to the fact that some people want to see themselves in a given clothing product in or-
der to compare this product with other products – they do not trust the device that can 
be fallible. The next group of respondents likes changes, product innovations and if they 
can avoid time spent in the fitting room and devote it to other activities, they want to 
take advantage of this possibility. When analyzing the results with the division into the 
sex of respondents, it is clear that spending time in fitting rooms is a smaller problem for 
women. 62% of surveyed men indicated that they would like to avoid trying on clothes, 
where this answer was marked by only 43% of women. Another question “Do you think 
that the use of a body size scanner will be useful for clients of clothing stores in the shop-
ping malls?” indicated that recipients, in general (80%), agreed that such a device would 
be useful. As many as 60% of respondents gave answer “definitely yes” and 20% – “rather 
yes”. This shows a positive reception of the device in the case of its appearance in shop-
ping malls. The last question was prepared to assess the willingness to recommend such 
a device in a group of friends. 53% of respondents would definitely recommend the use 
of this machine to other people, and 32% of respondents would rather do it. This indi-

Grzegorz Szymański, Robert Blażlak, Karolina Klimkiewicz



145

cates a positive attitude to this type of device and the willingness to promote it through 
the word-of-mouth marketing. 

Summary

Summing up, as shown by the analysis of the results of the conducted research, during 
the clothing shopping respondents usually choose everyday cloths such as trousers and 
blouses. Seasonal clothes (dresses, jackets) are less often chosen. The respondents usual-
ly do the shopping several times a year, i.e. quite rarely – most often in cheaper clothing 
stores located in shopping malls, such as H&M and Reserved. During the selection, they 
are usually guided by the appearance and price, and they generally search clothing pro-
ducts on websites and in stationary stores where they ultimately make a purchase. In 
general, emotional and unplanned shopping are very rare, and respondents spend less 
than 15 minutes in the fitting room. Taking into account the results broken down by gen-
der, many different behaviors can be indicated – especially in the area of consumer pre-
ferences regarding important elements of clothing products affecting the purchase, time 
spent in the fitting room and the possibility to avoid trying on clothes. After purchasing, 
the respondents rarely (less than 20% of cases) return clothes. As the survey indicates, 
half of the respondents would like to avoid trying on clothes in stores – definitely more 
men (62%) than women (43%) indicated such intentions. At the same time, if a device 
that scans the body dimensions in the shopping halls appeared, the recipients would like 
to use it and recommend it to their friends. This shows that the respondents have a po-
sitive attitude towards this type of machine, and they think that this machine should be 
widely available. The presented research results showed that the implementation of this 
innovation is positively evaluated by potential users and it would be an important aspect 
of the development for clothing enterprises’ activities on the market. 

The obtained results enable to indicate the basic tools, places and forms of the plan-
ned promotional campaign of the 3D body scanner. The scanner would be used to me-
asure the dimensions of customers that are important in the clothing industry: waist 
size, length of sleeves, torso size, thigh circumference, etc., which form the basis of “si-
zes”, i.e. widely used tables of clothing sizes. Taking into account the results, the most ef-
fective place for the installation of the scanner and its promotion should be shopping 
malls in larger cities. It would be good to start cooperation with well-known clothing 
brands that have their sales outlets in such shopping malls. The advantages of such co-
operation for companies would be their perception as innovative brands and a reduc-
tion in the number of clothing fittings. This second determinant can be very important 
especially for male clientele. On the other hand, a high declarative willingness to recom-
mend this solution to friends can be used in the form of word-of-mouth or viral marke-
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ting – especially in the area of e-commerce, where the number of returns for clothing 
products is definitely higher than in traditional stores.
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Postawy konsumenckie wobec nowoczesnych 
narzędzi marketingu mobilnego

The Consumer Attitudes towards Modern Mobile Marketing Tools

Abstract: The authors of this article, in response to the general digital transformation of the 

economy and the phenomenon of smartphones, have made attempts to identify the attitu-

des of consumer representatives of generations X, Y and Z towards modern mobile marke-

ting tools. The results of the empirical study indicate that despite the widespread opinions 

about generation X, their attitudes are quite similar to those of generation Y. It is also worth 

noting that of these tools, the lowest values of attitudes, based on the results of Fishbein’s 

and Ajzen’s multi-aspect model of attitudes, occurred towards augmented reality and iBe-

acon technology, both in older and newer generations. When looking for the reasons for 

this result, one has to take into account the fact that these technologies, despite being on 

the market for some time, are quite uncommon. Companies from the technology industries 

are only just implementing and testing solutions based on these technologies, so that they 

may still be little known among consumers.

Key words: consumer attitudes, mobile marketing, modern tools, new consumer, augmen-

ted reality
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Wprowadzenie

Powszechna digitalizacja rozwiązań zrewolucjonizowała możliwości komunikacyjne 
pomiędzy markami a konsumentami. Marki zdecydowały się, poza działaniami offline, 
wejść w świat cyfrowego rynku i za jego pośrednictwem zdobyć nowych klientów [Po-
niatowska-Jaksch 2016, s. 165] w takim stopniu, że granica pomiędzy tymi światami po-
woli się zaciera [Mazurek 2018, s. 21]. Nowy obszar wymusił korzystanie z nowych form 
komunikacji, takich jak m.in. reklama online. Zgodnie z  danymi z  raportu Perspektywy 
rozwojowe reklamy online w Polsce, przygotowanego przez IAB Polska, wydatki na rekla-
mę online w Polsce w 2017 roku wynosiły 4 mld zł., w 2018 roku około 4,6 mld zł, nato-
miast na rok 2019 prognozuje się wartość oscylującą pomiędzy 5,4 mld a 5,6 mld zł [IAB 
Polska 2018, ss. 8–9]. Wskazywany potencjalny wzrost o około 1 mld w ciągu roku po-
twierdza znaczące możliwości rozwojowe w tym zakresie, nie dziwi zatem coraz większy 
rozwój handlu elektronicznego (e-commerce). W ramach tego sektora można wyszcze-
gólnić coraz bardziej istotny obszar, jakim jest m-commerce, czyli handel elektroniczny 
poprzez kanał mobilny [Chaston 2015, s. 107]. 

W świetle opisywanej transformacji cyfrowej daje się odczuć brak badań dotyczą-
cych problematyki postaw konsumenckich w stosunku do tych rozwiązań oraz postrze-
ganych przez nich korzyści. Niniejszy artykuł ma za zadanie w pewnym stopniu wypeł-
nić tę lukę. 

Celem opracowania jest próba zidentyfikowania postaw przedstawicieli pokoleń: 
X,  Y i  Z  wobec nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego. Przyjęto założenie, że 
stopień znajomości nowoczesnych narzędzi oraz stosunek do nich będą zależne od wie-
ku konsumentów. Realizacja tego celu została oparta na wynikach badania empiryczne-
go, przeprowadzonego za pomocą techniki ankiety internetowej, przy użyciu kwestio-
nariusza jako instrumentu pomiarowego. 

Marketing mobilny i postawy konsumenckie

Wspominany proces związany jest ściśle z rosnącym dostępem do internetu [Bajdak, Ja-
neczek, Spyra 2018, s. 27]. Od roku 2000 do 2016 liczba użytkowników Internetu w ska-
li świata wzrosła z 415 mln do około 3,5 mld. W tym samym czasie wskaźnik penetra-
cji Internetu zwiększył się z 7% do 47%, co oznacza prawie 7-krotny wzrost [Gregor, Go-
twald-Feja, Łaszkiewicz 2018, ss. 102–103]. Zgodnie z wynikami najnowszego raportu Di-
gital in 2019, w styczniu 2019 roku dostęp do Internetu miało 4,388 mld osób, a wskaźnik 
penetracji wynosił już 57% [We are social 2019, s. 7]. W Polsce natomiast dostęp do Inter-
netu posiada ponad 30 milionów ludzi, z czego niż 26 milionów korzysta z niego za po-
mocą urządzeń mobilnych [We are social 2019, s. 21], do których powszechnie zalicza się 
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smartfony, tablety [Hemann, Burbary 2015, s. 319] oraz inteligentne zegarki [Gu, Niu, Qi, 
Atiquzzaman 2018, s. 83]. Urządzenia te stanowią już 51% globalnego ruchu w sieci inter-
netowej, a smartfon to dzisiaj medium, przez które najczęściej człowiek łączy się z tą sie-
cią [Mazurek 2019, ss. 169–170]. Tak liczna grupa stanowi istotny potencjał rozwoju dla 
komunikacji marketingowej kanałem mobilnym – marketingu mobilnego, definiowane-
go jako „zestaw działań marketingowych, które wykorzystują bezprzewodowe urządze-
nia komunikacyjne, takie jak m.in. smartfon czy tablet, do realizacji celów marketingo-
wych, tj. sprzedaży, budowania zasięgu czy kreowania relacji z klientem” [Woźniak 2018, 
s. 385]. Działania te oparte są na wykorzystaniu narzędzi, które można podzielić na dwie 
grupy: tradycyjne oraz nowoczesne. Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy sku-
pią się tylko na narzędziach nowoczesnych. Zalicza się do nich [Mikowska 2016, s. 140, 
Sadowska 2013, s. 124, Woźniak 2018, s. 388]:

 · Aplikacje mobilne – użytkowe lub rozrywkowe oprogramowanie dedykowane urzą-
dzeniom mobilnym [Blyth 2011, ss. 138–139];
 · Serwisy mobilne – odpowiedniki desktopowych wersji stron dostępnych z  pozio-

mu komputera, adres najczęściej jest poprzedzony „m.” (np. m.adres_strony.com) lub 
z domeną „.mobi” (np. adres_strony.mobi) [Chaffey, Ellis-Chadwick 2016, s. 124], na po-
trzeby artykułu zakres tych stron został zawężony do mobilnych serwisów społeczno-
ściowych;
 · NFC – technologia zbliżeniowego, bezstykowego przesyłania danych (maksymalna 

odległość do 20 cm) [Kall 2015, s. 123];
 · Kody QR – dwuwymiarowe fotokody, które pozwalają zakodować ciągi znaków, ad-

resy stron, zadanie czy proces [Sponder 2012, ss. 73–74];
 · M-kupony – cyfrowe kupony w wersji mobilnej [Khajehzadeh, Oppewal, Tojib 2014, 

s. 2447];
 · Augmented Reality – rozszerzona rzeczywistość – integracja świata wirtualnego i re-

alnego poprzez wzbogacenie rzeczywistości o  wirtualne elementy, takie jak obrazy 
czy animacje tworzące projekcje [Rauschnabel, Felix, Hinsch 2019, s. 43]; 
 · iBeacon – emiter sygnału bluetooth z modułem Low Energy [Łyda, Miłosz 2017, s. 76].

Tak liczne spektrum narzędzi wykreowało zupełnie nowy typ konsumenta (m-
konsumenta) [Natarajan, Balasubramanian, Kasilingam 2018, s. 79]. Dzięki powszechne-
mu dostępowi do Internetu z  poziomu urządzeń mobilnych rola konsumenta ewolu-
owała [Gregor, Kaczorowska-Spychalska 2018, s. 60]. Zaczął on być postrzegany jako jed-
nostka inteligentna i jego charakter na rynku zmienił się w kierunku bardziej aktywnym. 
Szuka i udziela on opinii na temat produktów czy usług, coraz bardziej dynamicznie ko-
munikuje, czego oczekuje od firmy, jakie ma wobec niej postawy i jaką wartość powinna 
mu ona zaoferować [Klosa 2017, s. 102]. Staje się w tym momencie współtwórcą oferty 
marek – prosumentem, czyli połączeniem producenta i konsumenta [Łaszkiewicz 2018, 
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s. 35]. Przy pomocy kanałów mobilnych może przez cały czas monitorować rynek [Ka-
czorowska-Spychalska 2012, s. 219] i  weryfikować to, czy marka działa zgodnie z  jego 
preferencjami i  sugestiami odnośnie oferowanej wartości [Linkiewicz, Bartosik-Purgat 
2017, s. 20]. Ponadto konsument cechuje się ekspresją, poszukuje marek z osobowością 
oraz chce zachować indywidualność przy jednoczesnym byciu członkiem społeczności 
internetowych [Gregor, Kalińska-Kula 2018, s. 19].

Badania postaw konsumenckich na przełomie XX i  XXI w. doprowadziły do zmia-
ny w ich postrzeganiu. Postawy zaczęto traktować jako składową trzech komponentów 
[Stasiuk, Maison 2018, ss. 328–332]: 

 · poznawczego – związanego z przekonaniami o obiekcie postawy;
 · emocjonalnego – związanego z odczuciami do obiektu postawy;
 · behawioralnego – związanego z zachowaniem wobec obiektu postawy.

Warto tutaj wspomnieć, że w obecnym rozumieniu postaw jej struktura nie musi być 
spójna, co oznacza, że w ramach komponentów mogą występować różne jej znaki.

Metodyka badania empirycznego

Celem przeprowadzonego badania empirycznego była próba odpowiedzi na następu-
jące pytania:

 · Jaki jest stopień znajomości nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego wśród 
respondentów oraz jakie różnice w tej kwestii występują między poszczególnymi ge-
neracjami pokoleniowymi?
 · Jakie cechy (atrybuty) narzędzi marketingu mobilnego postrzegają respondenci 

oraz jaka jest hierarchia ważności tych cech?
 · Jaki jest stosunek respondentów do nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego 

oraz jaka jest zoperacjonalizowana wartość ich postaw? 
Respondenci zostali dobrani do próby w  sposób przypadkowy (wygodny). Grupa 

badana została podzielona według kategorii wiekowej na 3 podgrupy: generację X, Y 
i Z. Do generacji X należą osoby urodzone pomiędzy 1965 a 1979 rokiem – cechują się 
one stabilnością w poglądach, lojalnością wobec marek oraz pracodawcy. Generacja Y 
(tzw. Milenialsi) to osoby urodzone w przedziale pomiędzy rokiem 1980 a 1996 [Van der 
Bergh, Behrer 2012, ss. 21–22]. Grupa ta cechuje się negatywnym stosunkiem do niesper-
sonalizowanej reklamy [Gołąb-Andrzejak 2016, s. 142], znajomością nowych technolo-
gii, technik komputerowych oraz nowoczesnego sprzętu IT, które wpływają na sposób 
komunikacji pomiędzy markami a nimi [Baran, Kłos 2014, s. 925]. Y-ki przenoszą czyn-
ności wcześniej wykonywane na stacjonarnych urządzeniach w świat urządzeń mobil-
nych, w szczególności smartfonów [Sznajder 2014, s. 20]. Ostatnia generacja (Z) obejmu-
je osoby urodzone po 1996 roku, które dorastają w towarzystwie komputera i interesu-
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ją się nowinkami [Van der Bergh, Behrer 2012, s. 20]; komunikują się ze sobą bez przerwy 
za pośrednictwem komunikatorów oraz portali społecznościowych [Dolot 2018, s. 289].

W  badaniu zastosowano technikę ankiety internetowej. Kwestionariusz ankiety, 
przygotowany w środowisku Google Form, wypełniło 200 osób. W próbie dominowa-
li przedstawiciele generacji Y (54,5%). Odsetki respondentów z pokoleń X i Z były do sie-
bie zbliżone i wynosiły odpowiednio 21,5% oraz 24%. Biorąc pod uwagę płeć badanych, 
proporcje były podobne (49% kobiet, 51% mężczyzn).

Narzędzia marketingu mobilnego wśród generacji 
pokoleniowych – analiza wyników badania

Jednym ze szczegółowych celów badania była identyfikacja poziomu znajomości wśród 
respondentów poszczególnych narzędzi marketingu mobilnego.

Tabela 1. Deklarowana przez respondentów znajomość narzędzi marketingu mobil-
nego w % (n=200)

Narzędzie Ogółem Generacja X Generacja Y Generacja Z

Aplikacje mobilne 100 100 100 100

Mobilne serwisy społecznościowe 85,5 83,72 85,32 87,5

Technologia NFC 48,5 51,16 44,95 54,17

Kody QR 92,5 65,17 100 100

m-kupony 77 81,40 78,90 68,75

Rozszerzona rzeczywistość 52 53,49 49,54 56,25

iBeacon 51,5 55,81 51,38 47,92

Źródło: opracowanie własne. 

Najwyższy odsetek deklarowanej znajomości ze strony respondentów ma miejsce 
w przypadku takich narzędzi, jak: aplikacje mobilne (100%), kody QR – 92,5% (w tym ge-
neracje Y i Z po 100%, X – 65,17%) oraz mobilne serwisy społecznościowe (85,5%, w po-
dziale na generacje wartości te są zbliżone). Najniższy natomiast dotyczy technologii 
NFC (48,5%, przy niewielkich różnicach między grupami wiekowymi), iBeaconów (znajo-
mość deklaruje nieco ponad połowa badanych) oraz rozszerzonej rzeczywistości (najle-
piej znanej wśród przedstawicieli generacji X i Z). 

Kolejnym z badanych aspektów było poznanie stosunku respondentów do omawia-
nych narzędzi marketingu mobilnego. W  kwestionariuszu przedstawiono responden-
tom kilka stwierdzeń dotyczących poszczególnych narzędzi, z prośbą o odniesienie się 
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do nich, według 5-stopniowej skali, w której 5 oznaczała odpowiedź „całkowicie się zga-
dzam”, 4 – „raczej się zgadzam”, 3 – „trudno powiedzieć”, 2 – „raczej się nie zgadzam” 
oraz 1 – „całkowicie się nie zgadzam”. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Stosunek respondentów do poszczególnych narzędzi m-marketingu (n=200)

Stwierdzenia
Dominanta odpowiedzi

Generacja X Generacja Y Generacja Z

A
pl

ik
ac

je
 m

ob
iln

e

Poleciłbym/poleciłabym takie 
rozwiązanie

Trudno  
powiedzieć

Raczej się zga-
dzam

Całkowicie się nie 
zgadzam

Kampanie z wykorzystaniem 
aplikacji mobilnych zmieniają 
moje nastawienie do marki

Trudno  
powiedzieć

Raczej się nie 
zgadzam

Trudno powie-
dzieć

Aplikacje mobilne są tylko  
gadżetem/nowinką  
technologiczną

Całkowicie  
się nie zgadzam

Raczej się zga-
dzam

Całkowicie się 
zgadzam

M
ob

iln
e 

se
rw

is
y 

sp
o-

łe
cz

no
śc

io
w

e

Poleciłbym/poleciłabym takie 
rozwiązanie

Całkowicie  
się zgadzam

Trudno powie-
dzieć

Całkowicie się 
zgadzam

Kampanie z wykorzystaniem 
mobilnych serwisów społecz-
nościowych zmieniają moje na-
stawienie do marki

Trudno  
powiedzieć

Raczej się zga-
dzam

Całkowicie się 
zgadzam

Mobilne serwisy społecznościo-
we są tylko gadżetem/nowinką 
technologiczną

Raczej się  
zgadzam

Raczej się zga-
dzam

Całkowicie się nie 
zgadzam

Te
ch

no
lo

gi
a 

N
FC

Poleciłbym/poleciłabym takie 
rozwiązanie

Trudno  
powiedzieć

Trudno powie-
dzieć

Raczej się zga-
dzam

Kampanie z wykorzystaniem 
technologii NFC zmieniają 
moje nastawienie do marki

Całkowicie  
się zgadzam

Całkowicie się 
zgadzam

Całkowicie się 
zgadzam

Technologia NFC jest tylko  
gadżetem/nowinką  
technologiczną

Raczej się  
zgadzam

Raczej się nie 
zgadzam

Trudno powie-
dzieć

Ko
dy

 Q
R

Poleciłbym/poleciłabym takie 
rozwiązanie

Raczej się  
zgadzam

Raczej się nie 
zgadzam

Raczej się zga-
dzam

Kampanie z wykorzystaniem 
kodów QR zmieniają moje  
nastawienie do marki

Raczej się  
zgadzam

Trudno powie-
dzieć

Trudno powie-
dzieć

Kody QR są tylko gadżetem/ 
nowinką technologiczną

Raczej się  
zgadzam

Całkowicie się 
nie zgadzam

Raczej się nie zga-
dzam

M
-k

up
on

y

Poleciłbym/poleciłabym takie 
rozwiązanie

Całkowicie  
się zgadzam

Całkowicie się 
zgadzam

Całkowicie się nie 
zgadzam

Kampanie z wykorzystaniem 
m-kuponów zmieniają moje 
nastawienie do marki

Całkowicie się 
nie zgadzam

Raczej się zga-
dzam

Raczej się nie zga-
dzam

M-kupony są tylko gadżetem/
nowinką technologiczną

Całkowicie się 
nie zgadzam

Całkowicie się 
zgadzam

Całkowicie się nie 
zgadzam

Bogdan Gregor, Emilian Gwiaździński



153

Ro
zs

ze
rz

on
a 

rz
ec

zy
w

is
to

ść
Poleciłbym/poleciłabym takie 
rozwiązanie

Raczej się nie 
zgadzam

Całkowicie się  
zgadzam

Trudno  
powiedzieć

Kampanie z wykorzystaniem 
rozszerzonej rzeczywistości 
zmieniają moje nastawienie do 
marki

Trudno  
powiedzieć

Całkowicie się  
nie zgadzam

Raczej się  
nie zgadzam

Rozszerzona rzeczywistość jest 
tylko gadżetem/nowinką 
technologiczną

Trudno  
powiedzieć

Raczej się nie  
zgadzam

Całkowicie się 
zgadzam

iB
ea

co
n

Poleciłbym/poleciłabym takie 
rozwiązanie

Trudno  
powiedzieć

Trudno  
powiedzieć

Całkowicie się  
nie zgadzam

Kampanie z wykorzystaniem 
technologii iBeacon zmieniają 
moje nastawienie do marki

Raczej się  
zgadzam

Całkowicie się  
nie zgadzam

Raczej się  
zgadzam

Technologia iBeacon jest  
tylko gadżetem/nowinką  
technologiczną

Całkowicie się 
nie zgadzam

Raczej się  
zgadzam

Raczej się  
zgadzam

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe stwierdzenia zostały przedstawione respondentom (zarówno tym, którzy 
deklarowali znajomość danego narzędzia, jak i tym, którzy go nie znali) po materiałach 
wideo, które zawierały przykłady kampanii reklamowych z ich wykorzystaniem. 

Nastawienie respondentów do nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego jest 
zróżnicowane, jego ogólny charakter nie jest ani pozytywny, ani negatywny. W przypad-
ku poszczególnych grup pokoleniowych, najstarsza grupa wykazuje w większości pozy-
tywne nastawienie, podobnie jak przedstawiciele Milenialsów, najbardziej zróżnicowa-
ne są odpowiedzi w ramach pokolenia Z. 

Stosunek do aplikacji mobilnych różni się w kwestii polecania takiego rozwiązania in-
nym osobom, gdzie taką chęć deklarują tylko przedstawiciele generacji Y. Różnice poja-
wiają się również w przypadku postrzegania aplikacji tylko jako nowinki technologicz-
nej: jedynie osoby z generacji X mają w tej kwestii odmienne zdanie. Natomiast tylko 
przedstawiciele pokolenia Y stwierdzają, że kampanie z wykorzystaniem tego narzędzia 
nie zmieniają ich nastawienia wobec marki.

W  przypadku mobilnych serwisów społecznościowych przedstawiciele pokoleń X 
i Z deklarują chęć polecania takiego rozwiązania innym. Zmianę nastawienia do marki 
deklarują Milenialsi oraz szczególnie najmłodsi, którzy równocześnie postrzegają to na-
rzędzie – w odróżnieniu do pozostałych – jako wysoce użyteczne. 

Technologia NFC jest najkorzystniej postrzegana przez pokolenia skrajne: Z i X. Ponad-
to ma miejsce pełna zgodność co do skuteczności kampanii z wykorzystaniem tej tech-
nologii. Tylko grupa najmłodszych osób deklaruje polecanie innym takiego rozwiązania.
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Równie wysoko jak w przypadku technologii NFC, oceniono kody QR. Zarówno po-
kolenie X jak i Z chętnie polecałoby innym takie rozwiązanie. Większość respondentów, 
poza osobami starszymi, traktuje to narzędzie jako skuteczne. 

Respondenci dość krytycznie ocenili m-kupony. Chęć polecania tego narzędzia ce-
chuje zarówno przedstawicieli pokoleń X, jak i  Y. Natomiast jedynie Milenialsi stwier-
dzają, że kampanie z wykorzystaniem m-kuponów zmieniają ich nastawienie do marki. 

Podobnie jak w przypadku m-kuponów, na ogół krytyczną opinię wyrażono o roz-
szerzonej rzeczywistości. Milenialsi jako jedyni wyrażają chęć polecania innym takiego 
rozwiązania. Zarówno najmłodsi przedstawiciele, jak i Milenialsi, są zdania, że kampa-
nie z wykorzystaniem tego rozwiązania nie zmieniają ich nastawienia do marki, jednak-
że przedstawiciele pokolenia Z – w przeciwieństwie do generacji Y – uważają to rozwią-
zanie za nowinkę technologiczną. 

Większość respondentów miała trudności z  zajęciem jednoznacznego stanowiska 
w  sprawie polecania iBeacona innym osobom. Zarówno przedstawiciele pokolenia X, 
jak i Z, widzą skuteczność działań marketingowych przy użyciu tego narzędzia, odnoszą-
cych się do wizerunku marki. Zmianę nastawienia do marki, która wykorzystuje beacony 
w swoich kampaniach, deklarują i przedstawiciele pokolenia X, i Z.

W kolejnej części badania podjęto próbę zidentyfikowania poziomów istotności cech 
(atrybutów) danych narzędzi marketingu mobilnego wśród generacji pokoleniowych.

Rysunek 1. Poziomy istotności cech narzędzi marketingu przedstawicieli generacji X, Y i Z 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dla pokolenia X  najważniejsze są takie cechy, jak: angażowanie, innowacyjność 
i przyciąganie uwagi. Najmniej istotne z kolei są takie kwestie, jak atrakcyjność oraz wy-
różnianie. Dla Milenialsów najważniejsze jest przyciąganie uwagi, wyróżnianie i atrak-
cyjność, natomiast najmniej istotne są: angażowanie i innowacyjność. Dla najmłodszych 
przedstawicieli badanej grupy szczególne znaczenie mają: wyróżnianie, angażowanie 
oraz innowacyjność; natomiast takie zmienne, jak przyciąganie uwagi oraz atrakcyjność, 
okazały się najmniej istotne. 

W ostatniej części badania podjęto próbę zoperacjonalizowania wartości postaw na 
podstawie wieloaspektowego modelu postaw Fishbeina i Ajzena, który wyznaczony bę-
dzie według poniższej zależności: 

gdzie:
 A – oznacza postawę konsumenta,
 I – oznacza ważność cechy, 
B – wyraża przekonanie konsumenta o posiadaniu przez produkt danej cechy [Falkow-
ski, Tyszka 2009, s. 133]. 

Na tej podstawie wyliczono średnią wartość postawy (charakter neutralny), która 
wynosi 45. Powyżej tej wartości charakter postaw jest dodatni, poniżej – ujemny.

Tabela 3. Postawy respondentów wobec nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego

Generacje

Postawa (A)

Aplikacje 
mobilne

Mobilne  
serwisy 

społeczno-
ściowe

NFC Kody QR m-kupony AR iBeacon

X 54,21 52,77 53,58 60,00 53,14 44,12 45,16

Y 54,97 52,66 53,47 59,65 52,17 46,08 45,17

Z 54,04 53,42 51,50 60,79 53,79 44,35 47,06

Ogółem 55,25 53,30 53,00 60,15 53,03 45,04 45,81

Źródło: opracowanie własne. 

Najwyższe wartości postaw mają miejsce w stosunku do kodów QR i aplikacji mobil-
nych. Najniższe dotyczą rozszerzonej rzeczywistości i Beaconów. Brak istotnych różnic 
w wartościach postaw między generacjami pokoleniowymi. 

Postawy konsumenckie wobec nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego
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Biorąc pod uwagę poszczególne pokolenia, okazuje się, że najniższe wartości dla po-
kolenia X występują w przypadku technologii rozszerzonej rzeczywistości oraz iBeacon. 
Postawa wobec pierwszej wymienionej technologii ma charakter ujemny (A<45). Warto-
ści postaw wobec pozostałych narzędzi mają charakter dodatni, a największa z nich wy-
stępuje w odniesieniu do kodów QR.

Dla generacji Y wszystkie postawy mają charakter dodatni (A>45). Największe war-
tości dotyczą kodów QR, aplikacji mobilnych oraz technologii NFC, najniższe natomiast 
– rozszerzonej rzeczywistości oraz aplikacji mobilnych.

Dla przedstawicieli pokolenia Z najniższa wartość postawy ma miejsce w stosunku 
do technologii rozszerzonej rzeczywistości i  ma charakter ujemny. Reszta postaw ma 
charakter dodatni (A>45). Największe wartości odnoszą się do kodów QR, aplikacji mo-
bilnych oraz m-kuponów. 

Podsumowanie

Deklarowany przez respondentów stopień znajomości poszczególnych nowoczesnych 
narzędzi marketingu mobilnego jest największy w przypadku tych, które są już jakiś czas 
dostępne na rynku i wykorzystywane przez marki o znaczącej pozycji rynkowej. Najlep-
szym przykładem takich narzędzi są aplikacje mobilne – wszyscy respondenci zadekla-
rowali ich znajomość. Istnieje bowiem kilka globalnych sklepów dostępnych na urządze-
niach mobilnych, gdzie konsument ma dostęp do milionów aplikacji i jedyne, co go ogra-
nicza, to potencjalne zastosowanie lub ilość pamięci na dysku urządzenia. Podobna sytu-
acja dotyczy mobilnych serwisów społecznościowych. Każdy smartfon wyposażony jest 
fabrycznie w przeglądarkę sieci Internet, a samo wpisanie adresu jest intuicyjne i szyb-
kie, dodatkowo oprogramowanie smartfona niejako wymusza otwarcie strony interneto-
wej od razu w wersji mobilnej. Kody QR to również narzędzie, które jest już jakiś czas na 
rynku i jego obsługa nie wymaga obecnie dodatkowego specjalistycznego oprogramo-
wania w telefonie, wystarczy funkcja aparatu w smartfonie. W przypadku tego narzędzia 
zoperacjonalizowana wartość postaw, w ujęciu modelowym Fishbeina i Ajzena, była naj-
większa, i to także w przypadku każdej generacji pokoleniowej. Jest to ważna informa-
cja, ponieważ uważa się powszechnie, że to narzędzie nie jest zbyt pozytywnie odbiera-
ne przez konsumentów. Natomiast jednym z najciekawszych przypadków są m-kupony. 
Generacją o największym stopniu znajomości tego narzędzia okazało się najstarsze po-
kolenie, czyli grupa, która nie jest dominującym segmentem dla tego rozwiązania. Szcze-
gólnie gdy bierze się pod uwagę rodzaj marek, które najczęściej takie rozwiązania sto-
sują w swojej komunikacji, np. McDonald’s. Interesującym przykładem jest technologia 
NFC. Wszystkie bowiem pokolenia zadeklarowały, że kampanie marketingowe z wyko-
rzystaniem technologii NFC są skuteczne (zmieniają nastawienie do marki). Ma to istotne 
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znaczenie w chwili, gdy marka tworzy strategię komunikacji. Uwzględnienie w niej kam-
panii z tym rozwiązaniem może pomóc i przyczynić się do zakupu produktu lub popra-
wy wizerunku. Niestety stopień znajomości tego narzędzia nie jest duży. Jest to zastana-
wiające szczególnie w czasach, gdy praktycznie każdy smartfon lub inne urządzenia mo-
bilne, takie jak wearables umożliwiają dokonywanie płatności przy pomocy tzw. wirtu-
alnego portfela z zapisanymi kartami płatniczymi. Transakcje odbywają się właśnie przy 
pomocy technologii NFC. Można więc zadać pytanie: dlaczego tak się dzieje? Możliwe, 
że konsumenci nie wiedzą, jaka technologia umożliwia dokonanie opłaty przy pomocy 
urządzenia mobilnego. Jest to temat wart dalszych rozważań, szczególnie ze względu na 
dostępność takiego rozwiązania. 

Decydując się na narzędzia, które są na rynku najkrócej (rozszerzona rzeczywistość 
oraz iBeacon), trzeba zwrócić uwagę, że pozostają one mało znane. Rozszerzona rze-
czywistość została najbardziej spopularyzowana za pośrednictwem gry Pokemon mar-
ki Niantic, w której gracz ma możliwość łapania wirtualnych stworzeń właśnie za pomo-
cą tego narzędzia, oraz aplikacji Snapchat, w której występują tzw. filtry AR. W przypad-
ku Beaconów sytuacja jest podobna. Mała świadomość i znajomość narzędzia mają duży 
wpływ na postawę wobec niej. Marki powinny skupić się na większym popularyzowaniu 
tych rozwiązań, aby zmienić postawy konsumentów w przyszłości, tym bardziej, że na-
rzędzia te cechują się dużym potencjałem możliwości. 
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Wstęp

Rynek reklamy internetowej, choć w krajach Ameryki Północnej i Europy może być już 
uznany za rozwinięty, nadal cechuje się relatywnie dużą dynamiką wzrostu [Schiff 2018]. 
Podobne tendencje obserwowane są także w Polsce, gdzie do niedawna wydatki na re-
klamę w Internecie w skali roku rosły w tempie dwucyfrowym [IAB Polska 2018, ss. 26–
28]. Popularność tej kategorii działań marketingowych wydaje się odzwierciedlać glo-
balną tendencję w kierunku konsumpcji wszelkiego rodzaju treści w środowisku wirtual-
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nym [Chaffey i in. 2006, ss. 6–8], co wyraża się powiększającą się z roku na rok dostępno-
ścią Internetu oraz cyfrowych zasobów [Internet Live Stats 2018], ale również z ekspansją 
podłączonych do sieci urządzeń mobilnych [Kemp 2018]. Internet oferuje bowiem obfi-
tość informacji, rozrywki oraz możliwości dla biznesu czy życia towarzyskiego.

Z  punktu widzenia przedsiębiorstw postępująca wirtualizacja i  rozwój środowiska 
sieciowego wymaga odmiennego podejścia do działań reklamowych, ale z drugiej stro-
ny oferuje znacznie wyższy poziom mierzalności rezultatów tychże działań, niż ma to 
miejsce w przypadku mediów tradycyjnych [Kaushik 2007]. Specyfika technologii infor-
macyjnych, do których zalicza się Internet, pozwala na rejestrację w zasadzie wszystkich 
zdarzeń zachodzących przy ich wykorzystaniu. Oznacza to, że w przypadku kampanii 
prowadzonych w mediach cyfrowych możliwy jest pomiar każdej odsłony reklamy, róż-
nych aspektów tej odsłony (na przykład poziom widzialności kreacji) oraz zachodzących 
online interakcji użytkownika z  wyświetloną reklamą, w  tym spowodowanych nią za-
chowania mogących przybierać postać wizyty na stronie lub wykonanie w jej obszarze 
określonej akcji. Przy takiej szczegółowości danych znacznemu rozszerzeniu ulega za-
kres analiz osiąganych wyników, to zaś prowadzi do, przynajmniej potencjalnie, lepsze-
go rozumienia skuteczności i efektywności kampanii reklamowych.

Choć dysponujemy obecnie pewną wiedzą dotyczącą relacji pomiędzy wybranymi 
aspektami reklamy internetowej a jej skutecznością i efektywnością, nadal brakuje jed-
nolitej interpretacji tych miar w tym kontekście. Niniejszy artykuł stanowi przegląd wy-
branych badań oraz krytyczną analizę literatury przedmiotu, a jego celem jest stworze-
nie modelu pomiaru skuteczności i efektywności kampanii reklamowych w wirtualnym 
środowisku o wysokich walorach praktycznych.

Środowisko wirtualne a pomiar aktywności użytkowników 
i wyników działań marketingowych

Środowisko wirtualne, które w niniejszej publikacji stosowanie będzie zamiennie z Inter-
netem1, stanowi złożony organizm łączący urządzenia (komputery, urządzenia mobilne, 
telewizory, dekodery i inne), aplikacje oraz dane i umożliwia wymianę informacji między 
nimi [Mazurek 2013, s. 60]. Na jego filary składają się zasoby, obejmujące zdigitalizowa-
ne i dostępne w różnej postaci (także multimedialnej) informacje, rozwiązania dla użyt-
kowników (w formie oprogramowania lub aplikacji online), infrastruktura sprzętowa oraz 
bogaty zbiór rozwiązań technologiczno-informacyjnych adresujących rozmaite potrze-
by użytkownika, na przykład automatyzację podejmowania decyzji lub zarządzania wie-

1 Rozwiązania takie jak intranet, czyli wewnętrzna sieć organizacji lub extranet, czyli sieć obejmująca organiza-
cję oraz wybrane przedmioty w jej otoczeniu (głównie partnerów biznesowych), również zaliczają się do śro-
dowiska wirtualnego, niemniej z punktu widzenia niniejszej publikacji mają niewielkie znaczenie.
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dzą. Inne proponowane w literaturze ujęcia omawianego zjawisko podkreślają między 
innymi takie perspektywy lub komponenty, jak:

 · nowe możliwości z punktu widzenia komunikacji marketingowej, oferowane przez 
Internet [Grandys 2000, s. 67];
 · aspekt sieciowy, technologie umożliwiające przepływ danych i tworzące kanały ko-

munikacji, urządzenia z dostępem do sieci oraz odpowiednie oprogramowanie [Ma-
ciejowski 2003, s. 39];
 · otoczenie techniczne, w tym sieci, oprogramowanie oraz media i możliwości komu-

nikacyjne [Małachowski 2005, s. 11].
Warto zauważyć, że pomimo różnic w rozkładzie akcentów powyższe definicje cha-

rakteryzują się relatywnie dużą spójnością. Podobnie jest w przypadku charakterysty-
ki Internetu – tu również da się wyodrębnić najistotniejsze cechy, co do których panu-
je konsensus, a są to: multimedialność, szybkość/tempo wymiany informacji oraz inte-
raktywność.

W przypadku multimedialności podkreśla się przede wszystkim fakt, że treści będą-
ce przedmiotem wymiany w  środowisku wirtualnym nie ograniczają się tylko do tek-
stów. Zaliczają się do nich także pliki graficzne, dźwiękowe i video, dostępne z poziomu 
przeglądarek czy baz danych, videokonferencje lub też aplikacje zaprojektowane z my-
ślą o dostarczaniu informacji na bieżąco [Kiełtyka 2009, s. 87]. Kwestia szybkości odno-
si się przede wszystkim do szybkości w zakresie przetwarzania danych i podejmowania 
na jej podstawie adekwatnych działań. W środowisku cyfrowym firmy zmuszone są do 
coraz szybszej komunikacji, lepszych relacji z otoczeniem i redukcji kosztów [Brodie i in. 
2007]. Interaktywność z kolei, uważana często za najbardziej liczącą się cechę charakte-
rystyczną Internetu [np. Hyun-Hwa, Fiore i Kim 2006], oznacza w tym kontekście duże 
możliwości użytkowników w zakresie formowania zawartości dostępnej online [Steuer 
1992, s. 84]. Z punktu widzenia firm, prowadzi ona do zmiany komunikacji w kierunku le-
piej dopasowanej, bardziej precyzyjnej, szybszej i  transparentnej. Pojęcie interaktyw-
ności doczekało się licznych definicji alternatywnych [np. McMillan i Hwang 2002; Liu 
2003, Yadav i Varadarajan 2005 i in.], niemniej ich omawianie wykracza poza zakres ni-
niejszych rozważań.

Interaktywność wiąże się natomiast z tym aspektem środowiska wirtualnego, który 
ma w kontekście naszych rozważań znaczenie kluczowe, a mianowicie z jego mierzalno-
ścią [Briggs i Hollis 1997; Burke 1997]. Początkowo wykorzystywano w tym celu jedynie 
technologię cookie [Krishnamurthy i Willis 2009; Roesner, Kohno i Wetherall 2012], która 
do dziś pozostaje podstawowym rozwiązaniem umożliwiającym śledzenie zachowania 
internautów w sieci, niemniej wraz z upływem czasu pojawiły się także inne metody. Na-
leżą do nich m.in. bardziej „żywotne” i trudniej usuwalne flash cookies [Soltani i in. 2010; 
Ayenson i in. 2011] oraz tzw. device fingerprinting lub web fingerprinting, czyli technolo-
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gia rozpoznawania użytkownika poprzez zapamiętywanie szeregu parametrów syste-
mu operacyjnego oraz przeglądarek [Nikiforakis i in. 2013; Acar i in. 2014]. W przypadku 
urządzeń mobilnych rosnącą popularnością wśród marketerów cieszą się narzędzia śle-
dzące, które wykorzystują unikalny identyfikator telefonu [Harding 2017].

Wszystkie wspomniane metody pozwalają na zbieranie danych o aktywności poje-
dynczego użytkownika, także w kontekście jego kontaktu z reklamą. Pomiar rezultatów 
kampanii może więc być nie tylko dokładniejszy niż ma to miejsce w  przypadku me-
diów tradycyjnych, zakres mierzonych interakcji jest również znacząco większy w Inter-
necie. Biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej interaktywność i multimedialność wir-
tualnego środowiska, wyniki prowadzonych działań mogę przybierać rozmaite formy, 
zaś pomiar skuteczności i efektywności tychże działań wymaga zastosowania specjal-
nych mierników.

Skuteczność i efektywność reklamy internetowej

Rozważania na temat oceny działań organizacji sięgają z jednej strony dorobku C.I. Bar-
narda [1967], poświęconego głównie kwestii współpracy wewnątrz organizacji, z  dru-
giej zaś nurtu zwanego prakseologią, czyli teorii sprawnego działania [Kotarbiński 2003]. 
Pierwsze próby wykorzystania dorobku prakseologów w ekonomii podjęte zostały przez 
reprezentantów szkoły austriackiej [Rothbard 1997], przede wszystkim L. Von Misesa 
[1988], natomiast prekursorem jego zastosowania w naukach o zarządzaniu był J. Zie-
leniewski [1972]. Obecnie funkcjonuje wiele różnych interpretacji pojęć skuteczności 
i  efektywności [np. Koontz, O’Donnell i Weihrich 1984; Haimann, Scott i  Connor 1985; 
Jackson 1991 i in.], niemniej na potrzeby niniejszego artykułu autor przyjmuje następu-
jące podejście: skuteczność rozumieć będzie jako stopień realizacji określonych celów, 
efektywność zaś jako relację pomiędzy nakładami (kosztami) a uzyskiwanymi rezultata-
mi. Ponieważ reklama jest jednym z narzędzi komunikacji marketingowej, a marketing 
funkcją zarządzania, powyższa definicja będzie stosowana również w przypadku rekla-
my internetowej, z uwzględnieniem jej celów i efektów.

Cele reklamy są z definicji wtórne w stosunku do celów marketingu i celów bizne-
sowych organizacji i stanowią ich zoperacjonalizowane i uszczegółowione ujęcie. Żeby 
były one w pełni mierzalne, muszą w dodatku spełniać następujące warunki [Miotk 2018, 
s. 128]:

 · odnosić się do dokładnie opisanych grup docelowych;
 · być osiągalne, ale jednocześnie ambitne;
 · być zrozumiałe dla wszystkich uczestników procesu.

Przykłady takich celów stanowić mogą: poprawa świadomości marki, wzrost zasię-
gu marki, wzrost liczby użytkowników odwiedzających stronę internetową, wzrost licz-
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by użytkowników dokonujących zakupów w obrębie sklepu internetowego itp. Cele te 
wiążą się wprost z możliwymi efektami reklamy internetowej. Do tych efektów zaliczyć 
można na przykład:

 · wyświetlenie reklamy użytkownikowi należącemu do grupy docelowej (realizujące 
wzrost zasięgu marki);
 · nakłonienie użytkownika do kliknięcia w reklamę i, co za tym idzie, przejścia na stro-

nę internetową;
 · nakłonienie użytkownika do dokonania zakupu lub wykonania innej akcji w obrę-

bie witryny.
Pomiar efektów czy też zrealizowanych celów dokonywany jest przy pomocy spe-

cjalnego oprogramowania analitycznego [np. Kaushik 2007; Waisberg 2016] oraz zesta-
wu odpowiednich metryk. Metryki te mogą mówić zarówno o stopniu realizacji dane-
go celu, jak również o relacji efektów do kosztów. Do pierwszej grupy zaliczyć można na 
przykład:

 · zasięg reklamy, czyli stosunek liczby osób reprezentujących daną grupę docelową, 
które miały kontakt z reklamą, do wszystkich członków tej grupy [Kozielski i in. 2016b, 
s. 349];
 · współczynnik CTR (Click-Through Rate) mówiący o tym, jaka część wyświetleń rekla-

my zakończyła się kliknięciem i przekierowaniem na stronę [Kozielski i in. 2016a, s. 492, 
Mazurek 2008, s. 140];
 · częstotliwość reklamy, oznaczającą średnią liczbę kontaktów z reklamą przeciętnego 

odbiorcy w określonym czasie [Kozielski i in. 2016b, s. 364].
Zbiór metryk odnoszących wyniki reklamy do jej kosztów również jest szeroki. Do 

najczęściej używanych należą [Mazurek 2008, s. 141]:
 · współczynnik CPM (Cost Per Mille) stanowiący średnią cenę emisji tysiąca odsłon re-

klamy [Kozielski i in. 2016a, s. 506];
 · współczynnik CPC (Cost Per Click) o średnim koszcie kliknięcia w reklamę [Kozielski 

i in. 2016a, s. 513];
 · współczynnik CPA (Cost Per Action), oznaczający średni koszt uzyskania określonej 

akcji użytkownika w obrębie witryny [Kozielski i in. 2016a, s. 497].
Powyższa lista może być w rzeczywistości dłuższa, ponieważ zbiór celów i efektów 

reklamy nie ogranicza się tylko do tych wskazanych w niniejszej pracy. Z cała pewnością 
są one jednak jednymi z najpopularniejszych w przypadku działań reklamowych w In-
ternecie. 

Dotychczasowe badania pozwoliły lepiej zrozumieć wybrane aspekty skuteczno-
ści reklamy internetowej. Jeśli chodzi o charakterystykę samej kreacji reklamowej, J.L. 
Chandon, M.S. Chtourou, i D.R. Fortin [2003] wykazali pozytywną zależność pomiędzy 
skutecznością mierzoną wskaźnikiem CTR a wielkością kreacji, obecnością silnego wy-
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rażenia typu Call-to-Action („Kliknij teraz” itp.) oraz obecnością animacji. Kreacje rekla-
mowe marek operujących wyłącznie w Internecie cechowały się wyższą skutecznością 
niż tych, które funkcjonują także poza środowiskiem wirtualnym. G. Baltas [2003] rów-
nież przebadał relację pomiędzy wysokością CTR a wybranymi charakterystykami kre-
acji i doszedł do wniosku, że skuteczność reklamy koreluje pozytywnie z wielkością kre-
acji oraz negatywnie z długością jej części tekstowej, obecnością logo lub innej identy-
fikacji reklamowanej marki, czasem trwania kampanii, liczbą witryn, na których jest wy-
świetlana oraz z jednoczesną emisją kampanii w mediach tradycyjnych. 

Nie bez znaczenia, z punktu widzenia skuteczności działań reklamowych, pozosta-
je kwestia kierowania kampanii. Esteban i Hernández [2016] wykazali, że choć racjonal-
ne wydaje się założenie, zgodnie z którym im bardziej precyzyjne jest targetowanie, tym 
większa jest skuteczność kampanii, w praktyce nie najlepsze wyniki osiągane są poprzez 
umiejętne łączenie wąskiego i szerokiego targetowania. Może to wynikać z niedoskona-
łości dostępnych metod targetowania. 

Relatywnie niewiele wiadomo na temat uwarunkowań efektywności reklamy inter-
netowej. J.-W. Kim, T.H. Freling i J.K. Eastman [2013] przebadali wpływ kampanii prowa-
dzonych w trakcie rozgrywek Super Bowl na wartość wyceny giełdowej marek i odkry-
li pozytywną korelację. Dalsze dociekania doprowadziły do wniosku, że reklama efek-
tywna to taka, która prowadzi do wyższej wyceny akcji na giełdzie. A. Pergelova, D. Prior 
i  J. Rialp [2013] porównali efektywność działań reklamowych wykorzystujących Inter-
net z efektywnością działań opierających się wyłącznie na mediach tradycyjnych i doszli 
do wniosku, że w pierwszym przypadku jest ona wyższa. R. Lothia, N. Donthu i I. Yave-
roglu [2007] z kolei zaproponowali model pomiaru efektywności reklamy internetowej, 
bazujący na metodzie Data Envelope Analysis i odnoszący miary „na wyjściu” w posta-
ci CTR, nastawienie do reklamy i umiejętność jej przywołania w pamięci do zróżnicowa-
nych miar na „wejściu”. Model ten jest jednak trudny do zastosowania w praktyce.

Model pomiaru skuteczności i efektywności reklamy 
internetowej

Zaprezentowany poniżej model został opracowany przez autora na bazie wspomniane-
go wcześniej podejścia do skuteczności i efektywności, tj. przy potraktowaniu go odpo-
wiednio jako stopień realizacji celów oraz stosunek nakładów do rezultatów. Stanowi 
on próbę odpowiedzi na brak tego rodzaju narzędzi w przypadku reklamy internetowej, 
który wydaje się coraz bardziej uciążliwy w kontekście zwiększania się budżetów prze-
znaczonych na ten kanał komunikacji marketingowej. Największą, zdaniem autora, war-
tością omawianego modelu jest jego jednoznaczność i  łatwość wykorzystania, przede 
wszystkim w  rzeczywistości biznesowej. Bazuje on bowiem na powszechnie wykorzy-
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stywanych w ocenie kampanii reklamowych metrykach, a do tego odwołuje się do pro-
stych w identyfikacji i pomiarze rezultatów. Popularne narzędzia, mierzące efekty dzia-
łalności reklamowej w Internecie, mogą być z powodzeniem traktowane jako źródła da-
nych wejściowych, a procedura modelowania jest mało skomplikowana. W efekcie moż-
liwe staje się szybkie i proste, a jednocześnie niepozostawiające wątpliwości porówna-
nie wybranych aspektów reklamy pod kątem skuteczności lub efektywności. Dominacja 
wymiaru aplikacyjnego wydaje się podejściem odmiennym od dotychczasowych mode-
li, których zastosowanie w praktyce było utrudnione ze względu na czasochłonność i po-
ziom skomplikowania.

Warto jednak zaznaczyć, że nie oferuje on możliwości obiektywnej oceny, co jest 
skuteczne lub efektywne, a co takie nie jest – jego zastosowanie sprowadza się do po-
równania wybranych aspektów reklamy internetowej pod kątem ich skuteczności i efek-
tywności, funkcjonuje w sposób zrelatywizowany. Z drugiej strony intencją autora było 
nakreślenie rozwiązania relatywnie łatwo aplikowalnego i pozwalającego na wyciągnię-
cie wniosków mających wprost przełożenie na praktykę.

Na ów model składają się cztery filary:
 · aspekty związane z emisją reklamy, takie jak charakterystyka kreacji reklamowej, po-

wierzchni reklamowej lub narzędzi zakupowych (do grona których zaliczyć można na 
przykład Programmatic Buying [Busch 2016]) – jako zmienne mające wpływ na efek-
tywność lub skuteczność;
 · rezultaty w postaci wyświetlenia reklamy, liczby reklam obejrzanych przez członków 

grupy docelowej, kliknięć w reklamę, rejestracji sprowokowanej przez obejrzenie lub 
kliknięcie w reklamę akcji itp.
 · nakłady, w przypadku gdy mierzona jest efektywność albo dane o realizacji kampa-

nii (np. finalna liczba zarejestrowanych wyświetleń reklamy, czas trwania) w przypad-
ku skuteczności;
 · mierniki, których przykłady wspomniane zostały wyżej.

Zastosowanie modelu wymaga wykonania trzech kroków: wyboru aspektu, które-
go wpływ na skuteczność lub efektywność będzie mierzony oraz określenie celu (i, co 
za tym idzie, wybór właściwego miernika), następnie zgromadzenie danych o rezulta-
tach kampanii i poniesionych kosztach lub o finalnej realizacji kampanii w podziale na 
porównywane kanały lub obszary, a na końcu wyliczenie wartości mierników. Przykła-
dowo, jeśli jako cel kampanii obrane zostało nakłonienie użytkownika do kliknięcia w re-
klamę, a weryfikowanym aspektem jest wpływ rozmiaru kreacji na efektywność kampa-
nii, wówczas najbardziej adekwatnym miernikiem będzie CPC – koszt kliknięcia. W ko-
lejnym kroku zebrane zostaną dane o liczbie kliknięć i kosztach emisji w rozbiciu na wy-
korzystane rozmiary kreacji, a w jeszcze następnym wyliczone wartości wskaźnika CPC 
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dla każdego z nich. Rozmiar o najmniejszej wartości CPC będzie w tym kontekście naj-
bardziej efektywny.

Powyższy model oraz sposób jego wykorzystania zostały przedstawione na rysunku 
1 i w tabeli 1. Warto dodać, że choć jest on jednoznaczny, stosowanie go wymaga pew-
nej ostrożności. Chcąc uzyskać wartościowe wnioski dla danego aspektu emisji rekla-
my, konieczne jest bowiem utrzymanie pozostałych aspektów w takim samym stanie 
dla każdego porównywanego przypadku. O ile w odniesieniu do charakterystyk kreacji 
reklamowych oraz narzędzi zakupowych jest to relatywnie łatwe do osiągnięcia, o tyle 
przy obecnym rozdrobnieniu i bogactwie powierzchni reklamowej w Internecie, prak-
tycznie nieosiągalne dla tego aspektu. Dlatego też, korzystając z modelu, należy dbać 
o maksymalne możliwe podobieństwo powierzchni reklamowej (o ile to nie ona jest ba-
danym aspektem), mając jednak świadomość, że w większości przypadków porównanie 
dokładnie tej samej powierzchni będzie niemożliwe.

Rysunek 1. Model pomiaru skuteczności i efektywności reklamy internetowej 

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Schemat wykorzystania modelu pomiaru skuteczności i efektywności rekla-
my internetowej

Krok Opis

Krok 1 Określenie celu kampanii, wybór aspektu, którego wpływ na efektywność lub sku-
teczność będzie mierzony oraz wybór miernika

Krok 2 Zgromadzenie danych o rezultatach kampanii

Krok 3 Zgromadzenie danych o poniesionych nakładach lub realizacji kampanii

Krok 4 Wyliczenie wartości miernika

Źródło: opracowanie własne.
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Komentarza wymaga również kwestia kalkulacji kosztów. Przywołane wyżej metry-
ki efektywności ze względów praktycznych przyjmują uproszczoną perspektywę, a mia-
nowicie uwzględniają jedynie koszt zakupu powierzchni reklamowej. O ile koszty pro-
dukcji graficznych materiałów reklamowych są przeważnie niewielkie, a do tego prze-
ważnie nie różnią się w zależności od narzędzia lub powierzchni i w związku tym można 
je pominąć, o tyle kwestia kosztów pracy ludzkiej jest bardziej zniuansowana. Ich kalku-
lacja nie zawsze musi być oczywista i łatwa, ponieważ pracownicy bywają zaangażowa-
ni w kilka projektów, a do tego projekty mogą wiązać się z różną czasochłonnością. A za-
tem jeśli porównywana jest efektywność reklamy w kontekście rozwiązań automatyzu-
jących pracę lub angażujących odmienne zespoły, dla pełnego obrazu nakłady powinny 
uwzględniać również pracę ludzi.

Główną korzyścią, oferowaną przez zaprezentowany model, jest łatwość jego za-
stosowania w praktyce oraz interpretacji. Nie wymaga on skomplikowanych kalkulacji, 
a  przy tym wykorzystuje popularne metryki, których uzyskanie nie nastręcza proble-
mów w obliczu możliwości współczesnych narzędzi analitycznych, powszechnie używa-
nych przez marketerów i agencje reklamowe. Dzięki temu może być z powodzeniem za-
stosowany w praktyce biznesowej jako wsparcie w procesie optymalizacji kampanii re-
klamowych oraz w  badaniach naukowych w  obszarze marketingu internetowego ba-
zujących na analizie porównawczej. Nie bez znaczenia pozostają również klarowność 
i spójność w obszarze definicji, metryk oraz zakresu wykorzystania.

Ograniczeniem modelu, poza wspomnianym wcześniej zawężeniem do ujęcia zrela-
tywizowanego, jest jego koncentracja na celach krótkookresowych, związanych z bez-
pośrednimi efektami emisji reklamy, co ma znaczenie szczególnie w  kontekście efek-
tywności. Przy proponowanej konstrukcji model ten okaże się użyteczny przy pomiarze 
kampanii ukierunkowanych na bezpośrednią sprzedaż w środowisku cyfrowym, którą 
łatwo można powiązać z emisją reklamy. Ewaluacja długookresowej stopy zwrotu z in-
westycji, uwzględniającej sprzedaż w placówkach stacjonarnych, rozpoznawalność mar-
ki i efekt wzajemnego oddziaływania na siebie reklamy internetowej i pozostałych kana-
łów komunikacji, wymagają bardziej rozbudowanych narzędzi.

Podsumowanie

Środowisko wirtualne oferuje niespotykane w innych mediach możliwości pomiaru re-
zultatów działań reklamowych. Oznacza to, że przy jednocześnie wyczerpującym rapor-
towaniu realizacji kampanii oraz poniesionych nakładów, potencjał oceny ich skuteczno-
ści i efektywności jest duży. W literaturze funkcjonuje duża liczba interpretacji obu tych 
pojęć, niemniej na potrzeby niniejszej pracy przyjęte zostało ujęcie, zgodnie z którym 
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skuteczność rozumiana jest jako stopień realizacji określonych celów, efektywność zaś 
jako miara odnosząca nakłady do otrzymanych rezultatów. 

Zaproponowany model znajduje zastosowanie zarówno w przypadku skuteczności, 
jak również efektywności reklamy internetowej, przy czym ogranicza się on do celów 
porównawczych. Nie pozwala udzielić obiektywnej odpowiedzi na pytanie o skutecz-
ność lub efektywność kampanii reklamowych, ale umożliwia ich porównanie oraz rela-
tywną ocenę. Wykorzystanie popularnych w branży metryk czyni zeń rozwiązanie łatwe 
do zastosowania w praktyce, niemniej wymaga on ostrożności w przypadku wybranych 
aspektów reklamy oraz kalkulacji nakładów.
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Finansowanie podnoszenia kwalifikacji, w tym studiów podyplomowych i MBA  
w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może przebiegać różnymi drogami – niektórzy 
decydują się na studia podyplomowe lub MBA. Studia podyplomowe są jednak zazwy-
czaj odpłatne, a studia menedżerskie należą do najdroższych programów edukacyjnych.  
W Polsce za rok nauki na studiach MBA trzeba zapłacić minimum kilkanaście tysięcy zło-
tych.

Dla osób, którym zależy na tym, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dosko-
nałym rozwiązaniem jest uzupełnienie kwalifikacji na poziomie uniwersyteckim. Spe-
cjalistyczne studia podyplomowe mogą istotnie ułatwić rozwój kariery zawodowej i po-
zwolić na uzyskanie atrakcyjniejszego zatrudnienia. Absolwenci studiów menedżerskich 
(MBA) dobrze orientują się w zagadnieniach dotyczących ekonomii, finansów, zarządza-
nia przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, a ponadto potrafią prowadzić negocjacje  
i aplikować nowatorskie rozwiązania. Ze względu na swoje kompetencje osoby po stu-
diach MBA są grupą niezwykle cenioną na rynku pracy. 

W rozwiązaniu tego problemu finansowania kształcenia pomaga projekt „Ogólno-
polski Program Edukacji Naukowej“ (OPEN) finansujący w formie pożyczek na prefe-
rencyjnych warunkach kształcenie osób dorosłych. Jego głównym celem jest zwiększe-
nie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompe-
tencje zawodowe. 

Na co można uzyskać pożyczkę: Pożyczki udzielane są osobom fizycznym na za-
spokojenie ich potrzeb edukacyjnych, na trwające nie dłużej niż 2 lata studia podyplo-
mowe, MBA oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (z wyjątkiem studiów I, II 
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i III stopnia). Wsparcie można otrzymać na już trwające formy edukacji w części jeszcze 
nieopłaconej. 

Wielkość finansowania: Wartość pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł. Fi-
nansowanie uczestnictwa w studiach za granicą przeliczane jest na EURO. Można ubie-
gać się o kilka pożyczek w ramach ww. kwoty.

Warunki: Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są pobierane opłaty 
ani prowizje za ich udzielenie. Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 
miesięcy od momentu jej zaciągnięcia. Pożyczka wymaga zabezpieczenia.

Korzyści: Gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształ-
cenia. Po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia 
może wzrosnąć nawet do 25%. 

Pełna informacja o Funduszu i zasadach współpracy dostępna jest na stronie www.
open.frp.pl.

Projekt realizowany w ramach działania 4.1 „Innowacje społeczne i współpraca po-
nadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, temacie: „Pomoc 
zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicz-
nego”.
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