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Definicja i cechy ekosystemu biznesowego

❑ Ekosystem biznesowy to środowisko gospodarcze wspierane przez kreowanie 
interakcji pomiędzy organizacjami a jednostkami (osobami prywatnymi) -
organizmami świata biznesu [Moore, 1993]. 

❑ Ekosystem innowacji – definiowany jako wspólnota wiedzy i innowacyjności 
należy postrzegać jako nowy europejski ekosystem promujący innowację nie 
poprzez badania w odosobnieniu, ale poprzez przedsiębiorczość określaną 
ogólnie jako wszelką ludzką działalność mającą na celu utworzenie lub rozwijanie 
innowacji i działalności gospodarczej [PARP, 2011].

❑ Iansiti i Levien definiują ekosystem oparty na wiedzy jako zbiór przedsiębiorstw i 
innych uczestników, którzy są od siebie wzajemnie zależni i którzy muszą dzielić 
się tworzoną przez siebie wiedzą, aby poprawić swoją skuteczność i efektywność 
ekonomiczną [2004].

❑ Iansiti i Levien zdefiniowali trzy cechy zdrowego ekosystemu biznesowego [2004]:
▪ produktywność 
▪ solidność 
▪ tworzenie nisz 
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• tworzenie przestrzeni dla rozwoju i inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw;

• świadczenie usług wspierających rozwój przedsiębiorstw;

• pomoc w komercjalizacji i transferze technologii;

• animowanie kontaktów i współpracy pomiędzy nauką a biznesem;

• akceleracja i wsparcie w skalowaniu biznesu firm innowacyjnych

• budowanie sieci i ułatwianie kontaktów z międzynarodowymi firmami i 
instytucjami;

• tworzenie atmosfery przedsiębiorczości i innowacyjności; 

• dyfuzja wiedzy, upowszechnianie wiedzy i promocja postaw przedsiębiorczych;

• wspieranie firm poprzez budowanie marki OI/parku technologicznego;

• promocja lokatorów i partnerów OI/parku technologicznego.

Ośrodki innowacji / Parki naukowe i technologiczne 
– główne cele i zadania w zakresie wspierania MŚP
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Kapitał 
ludzki

Wsparcie 
finansowe

Osobowość 
miejsca

Wsparcie 
władz 

Networking

Edukacja

Przedsiębiorca

Uniwersytety i szkołyWładze publiczne / miasta
• Przedsiębiorcze uczelnie 

i szkoły
• Komercjalizacja know-how
• Promowanie 

przedsiębiorczości 
akademickiej

• Kształcenie przedsiębiorcze
• Lifelong learning,
• E-learning
• Mentoring, coaching, trening 

przedsiębiorczy
• Współpraca z biznesem

Ośrodki innowacji/Parki 
technologiczne 

• Lokalizacja, historia, klimat
• Potencjał gospodarczy
• Oferta kulturalna, sportowa itd.
• Otwarte i przyjazne centrum
• Przyjazna komunikacja
• Wydarzenia promujące miasto i firmy
• Marka i prestiż miasta 

• Smart city, open data, IoT
• Miasto przyjazne przedsiębiorcom 
• Minimalizacja biurokracji
• Miejsca co-workingowe
• Sprawna obsługa przedsiębiorców
• Strategia wsparcia przedsiębiorczości
• Zachęty finansowe i podatkowe 
• Nagrody gospodarcze 
• Programy rządowe i międzynarodowe

• Programy finansowania start-upów
• Programy akceleracyjne typu scale up
• Sieci aniołów biznesu
• Instytucje Venture Capital, Private equity
• Inne instrumenty finansowe

• Sieci współpracy start-
upów

• Klastry 
• Sieci współpracy 

międzynarodowej
• Stowarzyszenia i 

zrzeszenia start-upów
• Blogi i portale start-

upowe
• Konkursy na najlepszy 

pomysł biznesowy 
• Eventy start-upowe

• Liderzy społeczni
• Wielcy naukowcy
• Znane osobistości 
• Przedsiębiorcy – ludzie sukcesu/ mentorzy

Rola OI/ PT w tworzeniu 
ekosystemu biznesowego/innowacji

Źródło: [Kubiński, 2017]
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Sytuacja kryzysowa – wpływ epidemii COVID-19 na MŚP i OI
(erozja ekosystemu biznesowego)

• Zmiany w potrzebach klientów 

• Załamanie się rynków

• Zakłócenia w łańcuchach dostaw

• Pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw

• Zmiany w przepisach prawnych 

• Lockdown i praca zdalna 

• Ograniczenia w dostępie do infrastruktury 

• Brak możliwości zorganizowania spotkań, konferencji i imprez 
integracyjnych 

• Trudności w kontaktach interpersonalnych

• Ograniczenia we współpracy międzynarodowej

• Konieczność zmiany modelu biznesu w sytuacji kryzysowej
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Model biznesu – pojęcie 

Sposób na zarabianie pieniędzy, pomysł 
na to jak generować przychody 
(earning, making money)

Malone (1999), Betz (2002), Rappa
(2001), Koźmiński (2004)

Ujęcie węższe Ujęcie szersze

Model biznesu jako logika tworzenia 
wartości przez firmę wraz z holistycznym 
opisem działań firmy w zagregowanej 
formie  
(business logic, value creation)

Amit i Zott (2001), Linder i Catrell (2000), 
Magretta (2002), Osterwalder i in. (2005), 
Rayport i Jaworski (2000), Teece (2010), 
Timmers (1998), Gołębiowski i in. (2008) 
Nogalski (2009)
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Model biznesu – perspektywy patrzenia

Większość autorów koncentruje się na 
ogólnej strukturze modeli biznesu i ich 
różnych komponentach lub modelach 
częściowych
(business model structure)

Hamel (2000), Rayport i Jaworski (2000), 
Hedman i Kalling (2002), Johnson i in. 
(2008)

Perspektywa statyczna Perspektywa dynamiczna

Wg perspektywy dynamicznej nowe źródła 
trwałej przewagi konkurencyjnej można często 
osiągnąć jedynie poprzez zmianę modelu 
biznesowego, która opiera się na 
przełomowych innowacjach, a nie na zmianach 
przyrostowych lub ciągłym doskonaleniu
(business model innovation, business model 
change)

Casadesus-Masanell i Ricart (2010) Cavalcante i 
in., 2011; Demil i Lecocq (2010), van Putten i 
Schief (2012)
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Model biznesu – perspektywa dynamiczna;
(badania Startup Poland)

Raport „Polskie startupy 2020 Covid Edition” 

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI 
(Computer Assisted Web Interview)
w okresie od 11 września do 5 października 2020 roku
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Komponenty modelu biznesowego przyjętego do badań
- Business Model Canvas

Źródło: Osterwalder A., Pigneur Y. [2010]
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Źródło: Własne badania pilotażowe [Kubiński, 2021] 

Kierunki zmian w modelach biznesu 
– własne badania pilotażowe [N=35]; charakter próby badawczej

20,0%

31,4%28,6%

8,6%
11,4%

Wielkość zatrudnienia

do 9 osób od 10 do 49 od 50 do 249

od 250 do 500 powyżej 500

22,9%

40,0%

17,1%

2,9%
0,0%

8,6%

8,6%

Przeważający rodzaj działalności 

produkcyjna usługowa

produkcyjno-usługowa handlowa

produkcyjno-handlowa  handlowo-usługowa

produkcyjno-handlowo-usługowa

11,4%

71,4%

8,6%
5,7% 0,0% 2,9%

Forma prawna przedsiębiorstwa

działalność gospodarcza osoby fizycznej  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka akcyjna spółka cywilna

spółka komandytowa inna (fundacja)

8,6%

91,4%

Dojrzałość modelu binzesowego 

Przedsiębiorstwo w fazie budowy modelu biznesu

Przedsiębiorstwo o wykształconym modelu biznesu
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22,9%

40,5%

28,6%

8,6% 2,9%

Wpływ epidemi COVID-19 na przedsiębiorstwo

Wpłynęła bardzo negatywnie
Wpłynęła raczej negatywnie
Nie wpłynęła na działanie Przedsiębiorstwa
Wpłynęła raczej pozytywnie
Wpłynęła bardzo pozytywnie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Umiejętność pozyskania nowych partnerów biznesowych

Aktywna obecność w social mediach

Wysoki poziom cyfryzacji procesów

Rozwój sprzedaży internetowej (e-commerce)

Możliwość redukcji kosztów stałych

Wysoki poziom kapitału intelektualnego (marka, wiedza, patenty)

Umiejętność pozyskania nowych segmentów klientów

Posiadanie zestandaryzowanych procesów

Umiejętność wdrożenia innowacji produktowych

Możliwość dywersyfikacji przychodów

Zdolność do zawierania aliansów strategicznych z konkurentami…

Utrzymanie płynności finansowej

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)/uczenia maszynowego (ML)

Znaczenie poszczególnych czynników dla UTRZYMANIA 
KONKURENCYJNOŚCI 

Bez znaczenia Niewielkie znaczenie Średnie znaczenie Duże znaczenie Krytyczne znaczenie

Źródło: Własne badania pilotażowe 
[Kubiński, 2021] 

Kierunki zmian w modelach biznesu 
– własne badania pilotażowe
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Ograniczenia i obostrzenia wynikające z COVID-19

 Wsparcie finansowe państwa (tarcze finansowe, ulgi itp.)

 Zmiany w regulacjach prawnych (prawo pracy, możliwość…

Zmiany w technologii (nowe technologie w branży, systemy i…

Zmiany w zachowaniach klientów (nowe potrzeby klientów,…

 Zmiany w zachowaniach konkurentów (np. zaostrzenie…

 Zmiany w łańcuchach dostaw, w których uczestniczy…

 Utrudnienia współpracy międzynarodowej (z…

74,3%

25,7%

40,0%

11,4%

54,3%

5,7%

28,6%

11,4%

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na zmiany modelu biznesu

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

 Kreatywność pracowników Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorczość właścicieli

Styl przywództwa (styl kierowania przyjęty w Firmie)

 Kultura organizacyjna

Zespołowość (umiejętność pracy w grupie)

Kompetencje kadry zarządzającej

System motywacyjny

Strategia rozwoju

Pozycja konkurencyjna Firmy

Charakter zasobów Przedsiębiorstwa

Umiejętność  współpracy sieciowej z podmiotami…

48,6%

31,4%
25,7%

42,9%

62,9%

40,0%
2,9%

11,4%

5,7%

14,3%

8,6%

Czynniki wewnętrzne mające wpływ na  z miany modelu 
biznesu

Kierunki zmian w modelach biznesu 
– własne badania pilotażowe

Źródło: Własne badania pilotażowe [Kubiński, 2021] 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Lepiej dostosowaliśmy cechy produktów/usług  do potrzeb klientów

Poprawiliśmy jakość produktów/usług

Podnieśliśmy stosunek korzyści do ceny

Zwiększyliśmy dostępność produktów/usług

Poprawiliśmy wizerunek marki

Zwiększyliśmy wygodę zakupu

 Obniżyliśmy ryzyko klientów związane z zakupem

Obniżyliśmy koszty użytkowania produktów/usług przez klientów

Poprawiliśmy design produktu (poziom wzornictwa przemysłowego)

Poszerzyliśmy asortyment produktów/usług (wprowadziliśmy…

Ograniczyliśmy asortyment produktów/usług (skoncentrowaliśmy…

51,4%

34,3%

22,9%

22,9%

25,7%

11,4%

2,9%

5,7%

5,7%

22,9%

11,4%

Zmiany w tworzeniu propozycji wartości dla klientów 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Pozyskaliśmy nowe segmenty/grupy klientów
dotychczas nieobsługiwanych

Pozyskaliśmy większą liczbę klientów w
ramach obecnie obsługiwanego (-ych)…

Dokonaliśmy dywersyfikacji rynku B2B/B2C –
działając na rynku B2B weszliśmy na rynek …

Ograniczyliśmy liczbę obsługiwanych klientów
koncentrując się na najbardziej rentownych…

Nie dokonaliśmy zmian w obsługiwanych
segmentach/grupach klientów

17,1%

45,7%

11,4%

5,7%

40,0%

Zmiany w segmentach obsługiwanych klientów

Kierunki zmian w modelach biznesu 
– własne badania pilotażowe

Źródło: Własne badania pilotażowe [Kubiński, 2021] 
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Kierunki zmian w modelach biznesu 
– własne badania pilotażowe

0,0% 5,0% 10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

Udoskonaliliśmy sposób obsługi klientów offline (tradycyjną,
stacjonarną obsługę klientów)

Poprawiliśmy telefoniczną obsługę klientów (nowe zasady
komunikacji, nowy system call center itd.)

Wdrożyliśmy nowe narzędzia obsługi klienta online (nowe
funkcjonalności serwisu www, formularze kontaktu itd.)

 Wprowadziliśmy automatyczną i inteligentną obsługę klientów
(czatboty, voiceboty, livechaty itd.)

Zaktywizowaliśmy komunikację z klientami w dotychczasowych
mediach społecznościowych

Uruchomiliśmy nowe kanały w mediach społecznościowych (np. nowy
profil na LinkedIn, YouTube, itd.)

Zredukowaliśmy liczbę kanałów komunikacji z klientami do
najbardziej efektywnych

Wdrożyliśmy nowe narzędzia informatyczne do zarządzania relacjami
z klientem (np. systemy CRM)

42,9%

25,7%

45,7%

8,6%

20,0%

2,9%

2,9%

14,3%

Zmiany w kształtowaniu relacji z klientami 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Pozyskaliśmy nowych partnerów biznesowych do
udoskonalenia obecnie dostarczanej lub wykreowania…

Pozyskaliśmy nowych partnerów dla osiągnięcia ekonomii
skali (zwiększenie wolumenu sprzedaży)

 Pozyskaliśmy nowych partnerów dla osiągnięcia ekonomii
zakresu (zwiększenie asortymentu produktów/usług i…

 Zredukowaliśmy liczbę partnerów biznesowych

 Udoskonaliliśmy współpracę z naszymi partnerami w
ramach łańcucha wartości (współpraca wertykalna)

 Zawarliśmy alianse strategiczne z naszymi konkurentami
(współpraca horyzontalna)

45,7%

5,7%

8,6%

5,7%

51,4%

8,6%

Zmiany w strukturze kluczowych partnerów i współpracy z nimi

Źródło: Własne badania pilotażowe [Kubiński, 2021] 
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Kluczowe elementy modelu biznesu przedsiębiorstw 
w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań własnych

Propozycja wartości

Kanały

Segmenty klientów

Relacje z klientami

Kluczowi partnerzy

Kluczowe zasoby

Kluczowe działania

Posiadanie 

zestandaryzowanych 

procesów

Wysoki poziom 

cyfryzacji procesów

Umiejętność 

wdrożenia innowacji 

produktowych

Aktywna obecność w 

social mediach

Wysokie kompetencje 

w e-marketingu

Rozwój sprzedaży 

internetowej (e-

commerce)

Umiejętność 

pozyskania nowych 

segmentów klientów 

Umiejętność 

pozyskania nowych 

partnerów 

biznesowych

Możliwość redukcji 

kosztów stałych

Wysoki poziom 

kapitału 

intelektualnego

Możliwość dywersyfikacji 

przychodów

Zdolność do 

współpracy 

horyzontalnej

Utrzymanie płynności 

finansowej

Wdrożenie rozwiązań 

wykorzystujących sztuczną 

inteligencję (AI) i uczenie 

maszynowe (ML)

Struktura kosztów Strumienie przychodów  

Innowacja 

wartości (błękitny 

ocean)

Ekosystem jako 

źródło wiedzy  

Digitalizacja oferty

Umiejętność 

współpracy 

partnerskiej w 

ekosystemie

Budowa społeczności 

Intensyfikacja 

współpracy z 

klientami – UDI (user-

driven innovation)
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Przedsiębiorstwa pomagają 
przedsiębiorstwom (platforma 
networkingowa)

Platforma  
crowdfundingowa

Przewodniki i 
informatory 

Sieć liderów 
biznesu (business 
peer’s network) 

Webinar: wyzwania 
HRowe podczas 
pandemii

Historia sukcesów 
startupów w 
czasie COVID-19

Spotkania online z 
doradcami 
biznesowymi 

Konkurs na 
zwiększenie 
poziomu cyfryzacji

Dotacje  
bezpośrednie

Gwarancje 
kredytowe

Fundusze 
gwarancyjne

Fundusz 
inwestycyjny dla 
start-upów

Konsultacje online 
z prawnikami

Warsztaty lean
start-up i design 
thinking

Współpraca firm w 
czasie pandemii

Propozycja 
wartości

Kanały

Segmenty 
klientów

Relacje z 
klientami

Kluczowi 
partnerzy

Kluczowe 
zasoby

Kluczowe 
działania

Posiadanie 

zestandaryzowanych 

procesów

Wysoki poziom 

cyfryzacji procesów

Umiejętność 

wdrożenia 

innowacji 

produktowych

Aktywna obecność 

w social mediach

Wysokie 

kompetencje w e-

marketingu

Rozwój sprzedaży 

internetowej (e-

commerce)

Umiejętność 

pozyskania nowych 

segmentów 

klientów 

Umiejętność 

pozyskania nowych 

partnerów 

biznesowych

Możliwość 

redukcji kosztów 

stałych

Wysoki poziom 

kapitału 

intelektualnego

Możliwość 

dywersyfikacji 

przychodów

Zdolność do 

współpracy 

horyzontalnej

Utrzymanie płynności 

finansowej

Wdrożenie rozwiązań 

wykorzystujących sztuczną 

inteligencję (AI) i uczenie 

maszynowe (ML)

Struktura kosztów Strumienie przychodów  

Innowacja 

wartości 

(błękitny ocean)

Ekosystem jako 

źródło wiedzy  

Digitalizacja 

oferty

Umiejętność 

współpracy 

partnerskiej w 

ekosystemie

Budowa 

społeczności 

Intensyfikacja 

współpracy z 

klientami – UDI 

(user-driven

innovation)

Projekt: innowacje w 
czasach niepewności

Konsultacje i wideorozmowy z 
ekspertami funduszy VC

Rozwiązania IT dla 
pracy zdalnej

Pomoc publiczna i de minimis
w dobie pandemii covid-19

Program: 
akcelerator 
przemysłu 4.0

Klub eksportera i Esport Gate –
modele ekspansji zagranicznej

Webinar: ubezpieczenie 
należności w transakcjach 
międzynarodowych

Raport nt. wyzwań HR w 
czasie epidemii COVID-19

Webinar: od pomysłu do 
aplikacji – jak tworzyć produkty 
cyfrowe

Webinar: zarządzanie ryzykiem 
w dobie kryzysu

Pożyczka na zmianę 
modelu biznesu w 
czasie pandemii

Fundusz wsparcia inwestycyjnego 
dla poszkodowanych COVID-19

Webinar: przemysł 4.0 –
dobre praktyki i finansowanie

Webinar: jak uchronić biznes 
przed skutkami pandemii

Program: refinansowanie 
szkoleń w czasie 
pandemii

Webinar: pieniądz w kryzysie, tarcza 
antykryzysowa, rozwiązania chmurowe dla 
biznesu

Cross border e-commerce

Darmowe konsultacje w zakresie 
ochrony własności intelektualnej

Spotkanie z ekspertem: jak 
z pomocą internetu zdobyć 
klientów w nowej 
rzeczywistości

Webinar: kooperacja ośrodków 
innowacji w obliczu wyzwań 
spowodowanych pandemią COVID-19

Konferencja online: 
optymalizacja procesów 
biznesowych w dobie pandemii

Konferencja: przedsiębiorcy dla 
przedsiębiorców – rozwijaj biznes 
podczas pandemii

Invest Horizon: networking z 
inwestorami, przedsiębiorcami i 
trenerami

Webinar: skuteczna sprzedaż na 
terenie krajów 
niemieckojęzycznych w dobie 
pandemii

Webinar: 
realizacja umów 
w czasie 
pandemii

Dobre praktyki (wybrane) w zakresie wsparcia przedsiębiorstw  
przez OI na przykładzie działań 9 parków technologicznych

Spotkanie z 
ekspertem: jak 
zarządzać w kryzysie
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