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STRESZCZENIE 
Celem badania realizowanego w ramach projektu „Badanie dojrzałości kształtowania modeli 

biznesowych spółek start-up” jest stworzenie i praktyczna aplikacja koncepcji oceny dojrzałości modeli 

biznesowych na podstawie postrzeganego przez przedsiębiorcę stopnia rozwoju poszczególnych 

elementów wpływających na tworzenie wartości dla klienta i zapewniających czerpanie korzyści z tej 

wartości.  Zgodnie z koncepcją business model canvas zaproponowaną przez Oesterwaldera i Pigneur 

(2010) w modelu biznesowym można wyróżnić 9 powiązanych ze sobą elementów. Należą do nich: 

propozycja wartości, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, kluczowe zasoby, segmenty klientów, 

kanały, relacje z klientami, struktura kosztów oraz strumienie przychodów. W oparciu o szablon 

modelu biznesowego zaproponowano metodę badania dojrzałości kształtowania modelu biznesowego 

oraz przetestowano ją na danych zebranych w badaniu ankietowym przeprowadzonym za 

pośrednictwem DELab UW  na próbie 46 respondentów. Dla potrzeb realizacji celów i weryfikacji 

hipotez badawczych w ramach badania dojrzałości kształtowania modeli biznesowych wyróżniono w 

przekroju wiekowym podpróby przedsiębiorstw start-up i scale-up. W czasie analizy danych zebranych 

w badaniu ankietowym zaobserowano wysoki udział przedsiębiorstw prowadzących działalność z 

wykorzystaniem wyników prac R&D, co pozwoliło opracować wyniki również w przekroju 

innowacyjności prowadzonej działalności, tj. wykorzystania wyników prac R&D i /lub innowacyjnych 

technologii.  

Dla budowania i rozwoju przewag konkurencyjnych, firmy potrzebują innowacji nie tylko w ramach 

produktów i technologii, ale również w odniesieniu do strategii i modeli biznesowych (Christensen, 

2010; McGrath, 2012; Orłowski, 2013; Casadesus-Masanell, Zhu, 2013). Model biznesowy prezentuje 

organizacyjną i finansową architekturę organizacji oraz pośredniczy między innowacją technologiczną 

i tworzeniem wartości ekonomicznej (Chesbrough and Rosenbloom, 2002).  

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz zebranych danych zbudowano oryginalny, 

wskaźnik BMMI - Business Model Maturity Indicator, który wykorzystano jako zmienną objaśnianą w 

badaniu determinant dojrzałości modelu biznesowego. Do określenia zróżnicowania dojrzałości modeli 

biznesowych między grupami przedsiębiorstw: start-up i scale-up oraz między grupami R&D i Non R&D 

wykorzystano test ANOVA. Dla zbadania wpływu procesu komercjalizacji, dostępności źródeł 

finansowania oraz struktury kapitału intelektualnego (organizacyjnego, relacyjnego (partnerskiego), 

ludzkiego) na kształtowanie dojrzałości modelu biznesowego zastosowano estymację MNK, co 

pozwoliło zweryfikować postawione w badaniu hipotezy badawcze. 

Struktura opracowania obejmuje wprowadzenie, część główną prezentującą wyniki badania wraz z 

rekomendacjami oraz pełny artykuł opracowany na podstawie  wybranej części uzyskanych wyników. 

We wprowadzeniu przypomniany został wniosek projektowy obejmujący opis, cele badania, hipotezy 

badawcze oraz związki zgłaszanego projektu badawczego ze światowymi nurtami badań. W części 

głównej zaprezentowano strukturę badania ankietowego, charakterystykę próby badawczej, 

zdefiniowano i poddano analizie wskaźniki dojrzałości modeli biznesowych, następnie je 

przetestowano na wyodrębnionych podpróbach spółek start-up i scale-up, stosując jednoczynnikową 

analizę wariancji ANOVA, a następnie z wykorzystaniem estymacji MNK zweryfikowano hipotezy 

badawcze.  
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Dla przedsiębiorstw, które wykorzystują w swojej działalności wyniki prac R&D, komercjalizacja jest 

podstawą kształtowania modelu biznesowego. Dlatego istotne wydało się zbadanie wpływu 

komercjalizacji wyników R&D na stopień rozwoju poszczególnych elementów modelu biznesowego.  

Jako dodatkowy produkt opracowania przedstawiono gotowy artykuł naukowy, w którym 

przetestowano hipotezę zgodnie z którą zróżnicowanie dojrzałości modeli biznesowych zależy od 

wykorzystania w działalności wyników prac R&D.  

1. WPROWADZENIE 

1.1. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO 

Motorem rozwoju innowacyjnej gospodarki są spółki start-up definiowane jako młode, ryzykowne 

przedsięwzięcia, związane z innowacjami i/lub rozwojem technologicznym, do czasu uzyskania przez 

nie zakładanych zysków. Pojęciem start-up określa się również fazę rozwoju w cyklu życia firmy od 

momentu jej zainicjowania (etap zalążkowy, ang. seed stage) do momentu pewnego wzrostu 

związanego z pojawieniem się sprzedaży (etap wczesnego rozwoju, ang. early stage). Spółki start-up 

tworzone przez członków społeczności akademickiej w celu komercjalizacji technologii/wyników badań 

naukowych stanowiących element własności intelektualnej wytworzonej w macierzystej instytucji 

nazywane są spółkami spin-off (Shane, 2004). 

Dla rozwoju i przetrwania spółek start-up w warunkach globalnej konkurencji niezbędne są szeroko 

rozumiane innowacje w odniesieniu nie tylko do produktów i technologii, ale również strategii oraz 

modelu biznesowego (Christensen, 2010;  Orłowski, 2013). Model biznesowy opisuje logikę działania 

firmy, stanowi organizacyjną i finansową architekturę biznesu, określa interakcje z zewnętrznymi 

podmiotami oraz zasoby posiadane przez firmę i jej strategiczne ukierunkowanie. Model biznesowy 

jest tym, co pośredniczy pomiędzy innowacją a tworzeniem wartości ekonomicznej (Chesbrough i 

Rosenbloom, 2002).  

Koncepcja tworzenia wartości przy użyciu modelu biznesowego jest szczególnie istotna dla spółek i 

jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up, które muszą ustalić strategie działania oraz 

przekonać do niej inwestorów (w tym Venture Capital). Rozwiązanie umożliwiające schematyczne 

ujęcie koncepcji i wizualizację modelu biznesowego zaproponowali Osterwalder i Pigneur (2010) w 

formie narzędzia business model canvas, składającego się z dziewięciu komponentów: segmenty 

klientów, propozycja wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami, strumienie przychodów, koszty, 

kluczowe zasoby, kluczowi partnerzy, kluczowe działania.  

W spółkach start-up (i jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up) zestaw 

komponentów składających się na model biznesowy jest zintegrowany z procesem komercjalizacji 

(McKinsey Global Survey: Innovation and Commercialization, 2010). Kluczowe działania w rozwoju 

modelu biznesowego niezbędne w procesie komercjalizacji są zależne od fazy rozwoju firmy oraz 

obszaru działalności. 

http://www.delab.uw.edu.pl/


SMART ECONOMY & INNOVATION  |  DELab UW  |  delab.uw.edu.pl  5 

 

Dla spółek spin-off i jednoosobowej działalności gospodarczej typu spin-off  w fazie zalążkowej zestaw 

komponentów składających się na model biznesowy obejmuje przede wszystkim: ocenę potencjału 

komercyjnego, ochronę własności intelektualnej, podjęcie decyzji o sposobie komercjalizacji wyników 

badań, identyfikację zasobów niezbędnych do wdrożenia produktu na rynek, opracowanie biznes 

planu, wybór sposobu finansowania. Etap wczesnego rozwoju spółki lub jednoosobowej działalności 

gospodarczej wiąże się najczęściej z wprowadzeniem produktu na rynek i wymaga działań z obszaru: 

określenia propozycji wartości, zabezpieczenia własności intelektualnej i identyfikacji potrzeb w 

zakresie własności intelektualnej, analizy segmentów klientów i budowania z nimi relacji, rozwijania 

kluczowych sieci partnerów, analizy i planowania strumieni przychodów oraz struktury kosztów. 

Modele biznesowe powinny być systematycznie oceniane, weryfikowane i aktualizowane w celu 

tworzenia nowych alternatyw strategicznych. Taka ewaluacja to istotny przyczynek do stopniowego 

doskonalenia modelu biznesowego i tym samym rozwoju spółki na rynku. W zainicjowanej przez Blanka 

(2005), a rozwiniętej przez Riesa (2011) koncepcji lean startup, elastyczne podejście nowych firm, w 

szczególności technologicznych, w dostosowaniu modelu biznesowego do specyficznych, testowanych 

empirycznie, potrzeb klientów, nabiera kluczowego znaczenia.  

Do ewaluacji modeli biznesowych wykorzystana może być koncepcja pomiaru dojrzałości stosowana 

w zarządzaniu w odniesieniu głównie do obszarów zarządzania jakością, procesami biznesowymi oraz 

projektami (Crosby, 1980; Software Engineering Institute, 2003). Proces osiągania dojrzałości  związany 

jest z osiąganiem pewnych cech, poziomu umiejętności lub doskonaleniem.   

1.2. CEL PROJEKTU BADAWCZEGO I GŁÓWNE HIPOTEZY 
BADAWCZE 

Celem projektu badawczego jest zbudowanie metodyki badania dojrzałości kształtowania modelu 

biznesowego dla spółek start-up  (i jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up) (również 

spin-off) z wykorzystaniem uznanej koncepcji kształtowania modeli biznesowych (business model 

canvas).  

Dla realizacji celu głównego określono cele szczegółowe: 

C1: Opracowanie ankiety badającej stopień rozwoju poszczególnych komponentów modelu 

biznesowego spółek start-up (i jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up) 
zależnie od fazy ich rozwoju. 

C2:  Przeprowadzenie pilotażowego badania ankietowego koncepcji wartości dla klienta 

(pomysłu na biznes) i modeli biznesowych spółek start-up i przedsiębiorców działających 
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up zrzeszonych w DELab. 

C3:  Zdefiniowanie wskaźników pomiaru dojrzałości modeli biznesowych na podstawie analizy 

wyników ankiet. 

C4:  Testowanie wskaźników na podstawie badania wybranych spółek typu spin-off 

związanych z ośrodkami akademickimi.  

http://www.delab.uw.edu.pl/
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Pomiar dojrzałości modelu biznesowego ogółem i z uwzględnieniem dziewięciu komponentów 

business model canvas (Oesterwalder i Pigneur, 2010) umożliwia ocenę kształtowania modelu 

biznesowego oraz weryfikację następujących hipotez badawczych: 

H1:  W sektorach gospodarki opartej na wiedzy proces komercjalizacji wyników badań 

determinuje podstawę kształtowania modelu biznesowego  

H2:  Dostępność źródeł finansowania determinuje kształtowanie modelu biznesowego. 

H3:  Kapitał intelektualny (organizacyjny, relacyjny (partnerski), ludzki) determinuje 

kształtowanie modelu biznesowego. 

1.3. ZNACZENIE PROJEKTU BADAWCZEGO DLA DELAB UW 

Projekt realizuje założenia programu ekonomicznego DELab. Analiza posłuży przygotowaniu podstawy 

do szerszego badania determinant rozwoju spółek start-up, w tym spin-off, i ich modeli biznesowych 

we wczesnych fazach cyklu ich życia. Badanie ankietowe pozwoli rozpoznać potrzeby spółek start-up 

w zakresie wspierania ich rozwoju w kierunku „go global”. Wyniki projektu mogą również posłużyć jako 

rekomendacja  dla spółek start-up zrzeszonych w DELab odnośnie kształtowania ich modeli 

biznesowych. 

Idea badań dojrzałości modeli biznesowych spółek start-up jest oryginalna. Opracowanie metodyki 

pomiaru dojrzałości modeli biznesowych spółek i przedsiębiorców działających w formie 

jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up w fazie seed stage i early stage ze 

wskazaniem wskaźników pomiaru zbudowanych dla istotnych w danej fazie komponentów modelu 

biznesowego jest pierwszym tego typu badaniem w Polsce. Taki pomiar pozwoli na ewaluację modelu 

biznesowego z perspektywy zarówno ogólnej, jak i poszczególnych jego komponentów. 

Zidentyfikowanie słabych komponentów modeli biznesowych pozwoli ocenić kierunki przyszłych 

pożądanych badań spółek start-up  realizowanych w ramach DELab w programie ekonomicznym. 

1.4. ZWIĄZKI ZGŁASZANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO ZE 
ŚWIATOWYMI NURTAMI BADAŃ 

W literaturze światowej podejmowane są szeroko badania kształtowania modeli biznesowych 

(Mahadevan, 2000; Chesbrough i Rosenbloom, 2002; Teece, 2010; Casadeus-Masanell i Ricart, 2010; 

Jabłoński, 2013), jednak głównie w odniesieniu do dojrzałych organizacji. Autorzy zwracają uwagę na 

innowacyjne podejście do budowy modelu biznesowego poddając szczegółowym analizom główne 

komponenty modeli biznesowych. Najważniejsze opracowania w tym obszarze zaprezentowali 

Chesbrough i Rosenbloom (2002), Kujala, Artto, Aaltonen i Turkulainen (2010), Osterwalder i Pigneur 

(2010). Na problematykę konstrukcji i dochodowości modeli biznesowych, które pozwalają przetrwać 

firmom w warunkach globalnej konkurencji zwracają uwagę Christensen (2010),  Nenonen i Storbacka 

(2010), Orłowski (2013) i Jabłoński (2013).  

Rezultaty badań McKinsey Global Survey: Innovation and Commercialization (2010) wskazują, że 

komercjalizacja innowacji i technologii jest elementem strategii spółek spin-off i kształtuje ich modele 
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biznesowe.  W literaturze ukierunkowanej na modele biznesowe spółek start-up zaobserwowano silną 

zależność między umiejętnościami komercjalizowania a konkurencyjnością firm (Mitchell i Singh, 1996; 

Thore, 2002; Gwarda-Gruszczyńska, 2013). Technology Handbook, Asian and Pacific Centre for Transfer 

of Technology definiuje komercjalizację jako tworzenie modelu biznesowego, którego efektem jest 

wzrost zysków osiągnięty dzięki dostarczaniu wartości klientom poprzez rozwój produktów/usług 

opartych na specjalnych technologiach oraz ich urynkowienie (APCTT, 2008). Do współczesnych modeli 

procesu komercjalizacji nowych technologii zalicza się: Model Stage-Gate (Cooper, 2001), Model 

Jolly’ego (Jolly, 1997), Model Goldsmitha (Gwarda-Gruszczyńska, 2013). Dla potrzeb komercjalizacji 

wyników badań naukowych dedykowany jest Model De Geetera (De Geeter, 2004), w którym autor 

duży nacisk położył na działania związane z transferem technologii, ochroną własności intelektualnej 

oraz doborem partnerów do współpracy. Podstawowe komponenty komercjalizacji to: technologia, 

wartość, klient i proces.  

W przypadku nowych firm technologicznych dużego znaczenia nabiera elastyczność w dostosowaniach 

do oczekiwań klientów (Ries, 2011, Blank, 2013). Ze względu na działanie w warunkach znacznej 

niepewności, możliwości komercjalizacji testowane są już we wczesnych etapach tworzenia produktu-

prototypu, a pochodzące z rynku informacje o potencjale sprzedażowym skutkują szybkim, iteracyjnym 

wprowadzaniem kolejnych dostosowań produktu. Model lean startup (Ries, 2011) służy szybkiemu 

wykorzystaniu sygnałów rynkowych, a w konsekwencji wpływa na ograniczenie kosztów, zwiększenie 

prawdopodobieństwa przychodów lub całkowitą przebudowę koncepcji końcowego produktu, a nawet 

wczesną decyzję o wyjściu z rynku. 

Badania dojrzałości różnych aspektów funkcjonowania organizacji podejmowane są również w 

badaniach światowych: Crosby (1979), McCormack i Johnson (2001), Software Engineering Institute 

(2003-2011) – rozwój standardu CMMI, Curtis i Alden (2007). Najbardziej popularne modele dojrzałości 

dotyczą dojrzałości projektowej organizacji, dojrzałości procesów biznesowych, usług 

informatycznych, zarządzania wiedzą, dojrzałości przywództwa. Brakuje na tej liście zastosowania 

modeli dojrzałości do badań modeli biznesowych, choć Osterwalder i Pigneur (2010) podkreślają istotę 

ciągłej oceny i doskonalenia modeli biznesowych, podobnie jak ma to miejsce w modelach dojrzałości.  

Koncepcja badania dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up jest osadzona w 

szerokim nurcie badań modeli biznesowych organizacji, również w odniesieniu do spółek start-up oraz 

w nurcie badań dojrzałości różnych aspektów organizacyjnych. Proponowany projekt badawczy wiąże 

te dwa nurty badawcze, podkreśla  aspekt zróżnicowanej metodyki badania w zależności od fazy 

rozwoju spółki start-up, co nadaje mu charakter oryginalny i nowatorski. 

2. REALIZACJA BADANIA 

2.1. PROJEKT BADANIA ANKIETOWEGO 

Realizacja celu C1: Opracowanie ankiety badającej stopień rozwoju poszczególnych komponentów 

modelu biznesowego spółek start-up (i jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up) 

zależnie od fazy ich rozwoju. 
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Do każdego z 9 elementów business model canvas zostały zaprojektowane pytania w kwestionariuszu 

ankiety, na które respondenci odpowiadali w skali Likerta od 1 do 5. Pytania w kwestionariuszu ankiety 

bazują na analizie słabych i mocnych stron modelu biznesowego zaproponowanej przez Oesterwaldera 

(2010), ale uwzględniają również szerszy przegląd literatury dotyczącej kształtowania modeli 

biznesowych (Mahadevan, 2000; Chesbrough and Rosenbloom, 2002; Teece, 2010; Casadeus-Masanell 

and Ricart, 2010; Jabłoński, 2013).  

W celu uchwycenia różnic w kształtowaniu dojrzałości modeli biznesowych ważne jest przyjęcie cezur 

określających specyfikę firm. W badaniu pilotażowym przyjęto a priori rozróżnienie oparte na czasie 

istnienia firmy. Do grupy start-up zakwalifikowano najmłodsze przedsięwzięcia, czyli te, które na rynku 

działają maksymalnie trzy lata. Przedsiębiorstwa, które utrzymały się dłużej niż 3 lata na rynku, zostały 

zgrupowane w podpróbie scale-up. Przy tym definicja firm scale-up nie odnosi się do nadzwyczajnego 

potencjału wzrostu (Moreno i Coad, 2015), służąc jedynie do rozróżnienia czasu istnienia firmy na 

rynku. W rozważaniach nad determinantami poziomów dojrzałości modelu biznesowego (wyniki 

modeli w Tabelach 3 i 4) podpróba ta trakowana jest jeszcze bardziej szczegółowo, w podziale na firmy 

scale-up w wieku powyżej 3 do 10 lat oraz powyżej 10 lat. Najstarsza spółka działa na rynku od 26 lat. 

2.2. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 

Realizacja celu C2: Przeprowadzenie pilotażowego badania ankietowego koncepcji wartości dla 

klienta (pomysłu na biznes) i modeli biznesowych spółek i przedsiębiorców działających w formie 

jednoosobowej działalności gospodarczej w fazie start-up. 

W luty i marcu 2015 r. przeprowadzono za pośrednictwem DELabu UW badanie ankietowe dojrzałości 

modeli biznesowych i determinant rozwoju przedsiębiorstw. 
 

Wykres 1. Struktura respondentów według formy działalności i fazy cyklu życia 

 

W pilotażowym badaniu udział wzięło 46 respondentów, w tym połowa prowadząca działalność nie 

dłużej niż trzy lata. Wśród pozostałych 50% respodentów 5 przedsiębiorstw działa 23-26 lat. Trzy 

czwarte (73,91%) wszystkich przedsiębiorstw prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a 

drugą preferowaną formą organizacyjno-prawną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak 

można przypuszczać z uwagi na bardzo niskie wymogi kapitałowe (5 000 PLN).  
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Wykres 2. Wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych/ innowacyjnych technologii  

 

 

 

23 respondentów wykorzystuje wyniki prac R&D/innowacyjne technologie w prowadzonej 

działalności, w tym 23,91% przedsiębiorstw start-up i 26,09% scale-up (Wykres 2).  
 

Wykres 3. Sposoby komercjalizacji dla podprób  start-up i scale-up 

 

Analizowane przedsiębiorstwa wykorzystują zróżnicowane sposoby komercjalizacji wyników prac R&D 

lub innowacyjnych produktów / usług. Taki sam odsetek przedsiębiorstw z podprób start-up i scale-up 

(60,87%) samodzielnie wprowadza na rynek i prowadzi sprzedaż gotowych produktów / usług. Wśród 

podpróby start-up znajdują się podmioty sprzedające produkty w fazie badań (4,35%) oraz udzielające 

licencji na wytworzone produkty (4,35%).   

Wśród przedsiębiorstw z podpróby scale-up 17,39% wprowadza na rynek i sprzedaje produkty we 

współpracy z uczelniami i/lub instytutami naukowo-badawczymi. Z takiej współpracy nie korzystają 

przedsiębiorstwa z podpróby start-up ze względu na bariery biurokratyczne i brak ugruntowanych 

regulacji prawnych komercjalizacji wyników prac R&D. Wynika to z kierunku transferu wiedzy i 
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technologii, który częściej odbywa się w Polsce z biznesu do ośrodków naukowo-badawczych niż z 

uczelni czy instytutów do gospodarki (Orłowski, 2013; Białek-Jaworska i Gabryelczyk, 2014a).  

30,43% podmiotów z podpróby scale-up oraz 21,74% firm z podpróby start-up  komercjalizuje wyniki 

prac R&D we współpracy z innymi firmami, co pozwala im zdywersyfikować ryzyko oraz obniżyć koszty. 

Przedsiębiorstwa scale-up częściej i łatwiej niż start-up nawiązują współpracę w obszarze 

komercjalizacji z zewnętrznymi partnerami dzięki doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku. 

Wykres 4 wskazuje na zdecydowanie niższą dostępność źródeł finansowania, zarówno wewnętrznych, 

jak i zewnętrznych, wśród respondentów z podpróby start-up niż scale-up. Gertler (1988) jako jeden z 

pierwszych, wskazywał, że wiek firmy jest istotną determinantą ograniczeń finansowych 

przedsiębiorstw.  
 

Wykres 4. Dostępność źródeł finansowania dla podprób  start-up i scale-up 

 

 

56,52% przedsiębiorstw scale-up finansuje się kredytem bankowym dzięki dłuższej historii kredytowej 

i posiadaniu zdolności kredytowej. Z kredytu bankowego korzysta jedynie 8,7% firm start-up. Z leasingu 

korzysta 39,13% firm z podpróby scale-up, a jedynie 8,7% podmiotów start-up. Relatywnie wyższe 

znaczenie ma finansowanie za pomocą pożyczek od rodziny, znajomych i wspólników wśród grupy 

scale-up, co może wynikać z ich niestabilnej sytuacji finansowej i tym samym barier w dostępie do 

kapitału z instytucji finansowych.  Istotne znaczenie w obniżeniu kosztu kapitału odgrywają dotacje, 

subwencje i granty badawcze (Białek-Jaworska i Gabryelczyk, 2014a), co wykorzystuje 43,48% 

respondentów z podpróby scale-up oraz 13,04% firm z podpróby start-up. W finansowaniu start-up 

ważną rolę odgrywają typowe dla tej grupy źródła finansowania takie jak Venture Capital, Seed Capital  

oraz fundusze Private Equity / Anioły Biznesu (Shimasaki, 2009; Niosi, 2003).    

Wykres 5 przedstawia zróżnicowanie kapitału organizacyjnego wewnątrz i pomiędzy badanymi 

próbami przedsiębiorstw start-up i scale-up. Analizując strukturę kapitału organizacyjnego dla 25 i 75 

percentyla, można zauważyć przewagę znaczenia krajowych patentów i zgłoszeń patentowych oraz 
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naukowych umiejętności i kompetencji kadry zarządzającej w branży zgodnej z profilem firmy w 

działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa scale-up.  Natomiast niższe znaczenie przypisywane 

jest roli wartości niematerialnych i prawnych, aktywów intelektualnych, strategii i programów ochrony 

własności intelektualnej, umiejętności sprzedaży, umiejętności i kompetencji w obszarze zarządzania, 

zarządzaniu pracami badawczo-rozwojowymi oraz pozyskiwaniu pracowników z unikalną wiedzą i 

umiejętnościami.  
 

Wykres 5. Struktura kapitału organizacyjnego dla podprób start-up i scale-up 

  

  

1

2

3

4

5

start-up scale-up

K
ra

jo
w

e 
p

at
en

ty
 i 

zg
ło

sz
en

ia

Średnia Mediana

1

2

3

4

5

start-up scale-upZa
gr

an
ic

zn
e 

p
at

en
ty

 i 
zg

ło
sz

en
ia

Średnia Mediana

1

2

3

4

5

start-up scale-up

W
ar

to
śc

i n
ie

m
at

er
ia

ln
e 

i p
ra

w
n

e

Średnia Mediana

1

2

3

4

5

start-up scale-up

A
kt

yw
a 

in
te

le
kt

u
al

n
e 

(k
n

o
w

-h
o

w
)

Średnia Mediana

http://www.delab.uw.edu.pl/


SMART ECONOMY & INNOVATION  |  DELab UW  |  delab.uw.edu.pl  12 

 

  

 
 

1

2

3

4

5

start-up scale-up

St
ra

te
gi

a 
i p

ro
gr

am
y 

IP
P

Średnia Mediana

1

2

3

4

5

start-up scale-up

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i s

p
rz

ed
aż

y

Średnia Mediana

1

2

3

4

5

start-up scale-up

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i i

 k
o

m
p

et
en

cj
e 

w
 o

b
sz

ar
ze

 
za

rz
ąd

za
n

ia

Średnia Mediana

1

2

3

4

5

start-up scale-upN
au

ko
w

e 
ko

m
p

et
en

cj
e 

b
ra

n
żo

w
e

Średnia Mediana

http://www.delab.uw.edu.pl/


SMART ECONOMY & INNOVATION  |  DELab UW  |  delab.uw.edu.pl  13 

 

 

 

 

Wykres 6 przedstawia zróżnicowanie kapitału ludzkiego wewnątrz i pomiędzy badanymi próbami 

przedsiębiorstw start-up i scale-up. Analiza struktury kapitału ludzkiego dla 25 i 75 percentyla wskazuje 

na przewagę znaczenia doświadzenia członków zarządu w biznesie dla podpróby scale-up. Natomiast 

dla respondentów z podpróby start-up większe znaczenie odgrywają doradztwo ze strony Rady 

Naukowej, udział naukowców we władzach i nadzorze spółki oraz rola naukowca-gwiazdy z dużym 

dorobkiem publikacyjnym i autorytetem w świecie nauki. Są to elementy modelu biznesowego 

charakterystyczne dla przedsiębiorstw komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych i/lub 

innowacyjnych technologii na początku cyklu życia firmy (faza start up).  Innowacyjne produkty/usługi 

w tych przedsiębiorstwach powstają dzięki kluczowym zasobom, czyli talentom (Zucker, Darby i 

Brewer, 1998). 

Wykres 7 przedstawia zróżnicowanie kapitału relacyjnego (partnerskiego) wewnątrz i pomiędzy 

badanymi próbami przedsiębiorstw start-up i scale-up. Respondenci z podpróby start-up przypisują 

wyższe znaczenie w prowadzonej działalności firmy wszystkim elementom wyróżnionym w obszarze 

kapitału relacyjnego, niż respondenci z podpróby scale-up. Najważniejsze są dla nich korzyści płynące 

ze współpracy z różnymi partnerami na polu naukowo-badawczym oraz z siecią dystrybucji. Powell, 

Koput i Smith-Doerr (1996) potwierdzają rolę kapitału społecznego i relacyjnego jako czynników 

determinujących przetrwanie firm na rynku w długim okresie. Kapitał relacyjny, w tym wertykalne 

powiązania w łańcuchu dostaw, może być istotny w przypadku niewielkich przedsiębiorstw wysokich 

technologii, których partnerstwa powinny zmierzać do poszukiwania wspólnie kreowanej wartości 

oczekiwanej przez klientów (Pellikka i Malinen, 2014). 

 

 

 
  

1

2

3

4

5

start-up scale-up

Za
rz

ąd
za

n
ie

 R
&

D

Średnia Mediana 1

2

3

4

5

start-up scale-up

P
o

zy
sk

iw
an

ie
 p

ra
co

w
n

ik
ó

w
 z

 u
n

ik
al

n
ą 

w
ie

d
zą

 i 
u

m
ie

ję
tn

o
śc

ia
m

i

Średnia Mediana

http://www.delab.uw.edu.pl/


SMART ECONOMY & INNOVATION  |  DELab UW  |  delab.uw.edu.pl  14 

 

Wykres 6. Struktura kapitału ludzkiego dla podprób start-up i scale-up  
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Wykres 7. Struktura kapitału relacyjnego (partnerskiego) dla podprób start-up i scale-up  
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2.3. DEFINIOWANIE I ANALIZA WSKAŹNIKÓW BADANIA 
DOJRZAŁOŚCI MODELI BIZNESOWYCH 

 

Realizacja celu C3: Zdefiniowanie wskaźników pomiaru dojrzałości modeli biznesowych na podstawie 

analizy wyników ankiet. 

 

Modele biznesowe powinny podlegać regularnej ocenie (Oesterwalder i Pigneur, 2010). Taka ocena 

pozwala odkryć potencjalne możliwości wprowadzania usprawnień do modeli biznesowych, skłonić 

firmę do poszukiwania i wprowadzania zmian. W przypadku przeprowadzania samooceny na drodze 

rozwoju organizacji, szczególnie w kolejnych etapach cyklu życia firmy, korzystne może okazać się 

wykorzystanie koncepcji pomiaru dojrzałości.  
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Modele dojrzałości stosowane są zarówno do wewnętrznej oceny efektywności i dojrzałości 

poszczególnych obszarów funkcjonalnych lub procesowych, jak i do oceny dojrzałości całej organizacji. 

Zagadnienie dojrzałości organizacji zdefiniował Crosby (1979) jako zdolność organizacji do 

profesjonalnego stosowania metod i technik zarządzania jakością. Zaproponowana przez Crosby’ego 

The Quality Management Maturity Grid (QMMG) jest macierzą dojrzałości używaną przez organizacje 

jako wyznacznik dojrzałości ich procesów zarządzania jakością produktów lub usług. Crosby wyróżnił w 

dochodzeniu do dojrzałości zarządzania jakością pięć poziomów:  Uncertainty, Awakening, 

Enlightenment, Wisdom, Certainty. QMMG jest uznawany za prekursora modelu Capability Maturity 

Model (CMM) zbudowanego przez Software Engineering Institute (SEI, 2006; Gibson et al., 2006) i 

rozwinięcie modelu Capability Maturity Model Integration (CMMI), który obecnie należy do najbardziej 

popularnych narzędzi oceny dojrzałości organizacji. CMMI stosują między innymi: Boeing, NASA, GM, 

BMW, Ericsson, Nokia, Armia USA i Departament Skarbu USA (Gibson et al., 2006).  

Koncepcję badania dojrzałości proponujemy zastosować do oceny dojrzałości modeli biznesowych 

organizacji w skali Likerta 1 do 5 (w wartościach ciągłych) na podstawie subiektywnych opinii 

przedsiębiorców wyrażonych w badaniu ankietowym.  Wyniki takich badań mogą pozwolić uzyskać 

wiedzę o słabych i mocnych stronach modelu biznesowego oraz jego poszczególnych 

elementów,  tworzą podstawy do ciągłego ich pomiaru w czasie i usprawniania czy lepszego ustalania 

priorytetów w projektach rozwoju organizacji. W przedsiębiorstwach tej samej branży i w podobnej 

fazie cyklu życia mogą być zastosowane do benchmarkingu. 

Wskaźnik dojrzałości modelu biznesowego – BMMI (Business Model Maturity Indicator) został 

skonstruowany w oparciu o  przegląd literatury z zakresu badań dojrzałości organizacji (Crosby, 1979; 

SEI, 2006) w różnych aspektach jej funkcjonowania oraz systematykę business model canvas 

zaproponowaną przez Oesterwaldera i Pigneur (2010). Respondenci, odpowiadając na pytania w 

kwestionariuszu ankiety, wyrazili subiektywne postrzeganie dojrzałości poszczególnych elementów 

modelu biznesowego. Ogólny poziom postrzegania dojrzałości modelu biznesowego (Business Model 

Maturity Indicator, BMMI) spółki został wyznaczony jako średnia arytmetyczna wyników uzyskanych 

w dziewięciu obszarach canvas. 

BMMI = 
1

𝑛
∑ (

1

𝑘𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑗)
𝑘𝑖
𝑗

𝑛
𝑖=1 , 

 

gdzie x – wartość odpowiedzi w każdym elemencie canvas i na pytanie j, gdzie j = 1..ki – liczba pytań w 

elemencie canvas i,  n = 9 elementów canvas. 

Tabela 1. prezentuje wyniki pomiaru wskaźnika BMMI ogółem dla wszystkich respondentów oraz dla 

wyróżnionych podprób start-up i scale-up w dziewięciu obszarach canvas. Zgodnie z przewidywaniami 

wraz z wiekiem firmy rośnie średnia i mediana wskaźnika dojrzałości modelu biznesowego, a maleje 

wariancja, odzwierciedlająca zróżnicowanie w próbie.  
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Tabela 1. Porównanie statystyk opisowych wskaźnika BMMI dla podprób  start-up i scale-up 

  Min Max Średnia Mediana Wariancja 

Business Model Maturity 
Indicator 

ogółem 1,84 4,00 3,21 3,26 0,26 

start-up 1,84 4,00 3,12 3,21 0,37 

scale-up 2,61 4,00 3,29 3,28 0,15 

Propozycja wartości 

ogółem 2,00 4,71 3,68 3,86 0,39 

start-up 2,00 4,71 3,66 4,00 0,51 
scale-up 2,71 4,43 3,70 3,86 0,29 

Kluczowi partnerzy 

ogółem 1,00 4,00 2,69 2,90 0,88 

start-up 1,00 4,00 2,45 2,40 1,03 
scale-up 1,00 4,00 2,92 3,00 0,66 

Kluczowe zasoby 

ogółem 1,00 4,33 3,32 3,42 0,45 

start-up 2,00 4,33 3,36 3,50 0,40 
scale-up 1,00 4,17 3,28 3,33 0,52 

Kluczowe działania 

ogółem 1,71 4,00 3,32 3,50 0,38 

start-up 1,71 4,00 3,14 3,43 0,55 
scale-up 2,71 4,00 3,50 3,57 0,15 

Segmenty klientów 

ogółem 1,75 5,00 3,55 3,75 0,44 

start-up 1,75 4,25 3,52 3,75 0,37 
scale-up 2,25 5,00 3,59 3,75 0,54 

Relacje z klientami 

ogółem 1,86 4,00 3,19 3,29 0,39 

start-up 1,86 4,00 3,12 3,14 0,50 
scale-up 2,00 4,00 3,25 3,43 0,30 

Kanały 

ogółem 2,00 5,00 3,34 3,25 0,49 

start-up 2,00 4,00 3,33 3,50 0,47 
scale-up 2,00 5,00 3,36 3,25 0,53 

Struktura kosztów 

ogółem 1,00 4,00 2,88 2,86 0,52 

start-up 1,00 4,00 2,74 2,71 0,78 
scale-up 2,14 4,00 3,01 3,00 0,26 

Strumienie przychodów 

ogółem 1,00 4,00 2,91 3,00 0,54 

start-up 1,00 4,00 2,78 2,83 0,78 
scale-up 2,00 4,00 3,04 3,00 0,30 

 

Porównanie wartości wskaźnika BMMI w dziewięciu obszarach canvas wykazuje wyższe wartości 

średnie BMMI w każdym obszarze z wyjątkiem kluczowych zasobów dla firm z grupy scale-up, niż dla 

firm z grupy start-up. Uzyskane wyniki są zgodne z intuicją, że wraz z wiekiem rośnie dojrzałość modelu 

biznesowego. Natomiast różnice w znaczeniu zasobów dla rozwoju przedsiębiorstw mogą wynikać z 

przewagi firm start-up w posiadaniu oryginalnego pomysłu na prowadzenie biznesu (w oparciu o 

oryginalny produkt, technologię, itp.), z lokalizacji udostępniającej infrastrukturę naukowo-badawczą 

(poza Parkami Naukowo-Technologicznymi) oraz umiejętności budowania nieformalnych relacji z 

otoczeniem (kontakty osobiste, social networking), co jest charakterystyczne dla młodych firm. Młodzi 

przedsiębiorcy wśród innych istotnych dla funkcjonowania ich firm zasobów wskazują na rolę wiedzy, 

doświadczenia zespołu, elastyczność w działaniu, wkład własny w postaci wyników prac R&D oraz 

podejmowanie działalności na rynkach szybkiego wzrostu. Może to wynikać z ich niższej  awersji do 

ryzyka, na co zwracają uwagę również Evans i Leighton (1989) oraz Niosi (2003).   
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Wykres 8. Znaczenie zasobów w rozwoju firmy dla podprób  start-up i scale-up 

 

 

Firmy start-up wykazują wyższą medianę wskaźnika BMMI dla propozycji wartości, kluczowych 

zasobów oraz kanałów dystrybucji i komunikacji, niż firmy z grupy scale-up. Może to wynikać z 

postrzeganego przez nie znaczenia zasobów dla rozwoju firmy. Pozwala im to lepiej sprecyzować 

wartość oferowaną dla klientów i dotrzeć do nich z wykorzystaniem odpowiednich kanałów 

komunikacji i dystrybucji.  

2.4. TESTOWANIE WSKAŹNIKÓW 

Realizacja celu C4: Testowanie wskaźników na podstawie badania wybranych spółek typu spin-off 

związanych z ośrodkami akademickimi.  

Na potrzeby testowania istotności zróżnicowania wskaźników BMMI pomiędzy grupami start-up i 

scale-up oraz wewnątrz tych grup wykorzystano test jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. 

Tabela 2. wskazuje, że istotne zróźnicowanie dojrzałości modeli biznesowych pomiędzy grupami start-

up i scale-up występuje dla kluczowych działań na poziomie istotności 5%, dla kluczowych partnerów 

na poziomie istotności 10% oraz dla struktury kosztów i strumieni przychodów na poziomie istotności 

25%. Zróżnicowanie wskaźnika BMMI ogółem dla badanych grup start-up i scale-up występuje dopiero 

na poziomie istotności 30%.  
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naukowo-badawczej poza Parkami …

Dostęp do źródeł finansowania

Wizerunek firmy (reputacja, znaki
handlowe, marka)
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aparatura badawcza

Patenty
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firmy

Umiejętność aplikowania o granty
badawcze

Inne
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Tabela 2. Zróżnicowanie średnich  wartości wskaźnika BMMI w zależności od fazy cyklu życia (start-up i scale-
up) 

ANOVA MSB MSW F p-value 

Business Model Maturity 
Indicator 

0,3383 0,2615 1,2933 0,2616# 

Propozycja wartości 0,0111 0,3988 0,0278 0,8683 

Kluczowi partnerzy 2,5356 0,8454 2,9994 0,0903** 

Kluczowe zasoby 0,0604 0,4605 0,1311 0,7190 

Kluczowe działania 1,5444 0,3500 4,4119 0,0414*** 

Segmenty klientów 0,0489 0,4532 0,1079 0,7441 

Relacje z klientami 0,1775 0,4003 0,4433 0,5090 

Kanały 0,0122 0,5036 0,0243 0,8769 

Struktura kosztów 0,8589 0,5172 1,6606 0,2042* 

Strumienie przychodów 0,7397 0,5371 1,3772 0,2469* 

Istotne różnice w średnich (***p < 0,05; **p<0,1; *p<0,25; #p<0,3); MSB - wariancja międzygrupowa; MSW - wariancja wewnątrzgrupowa. 

 

Uzyskane wyniki analizy wskazują, że wraz z wiekiem firm (długością czasu prowadzenia działalności 

gospodarczej) rośnie dojrzałość modelu biznesowego dzięki umiejętności podejmowania kluczowych 

działań, wyższej efektywności i sprawności operacyjnej firmy w realizacji kluczowych procesów, 

wyższemu zadowoleniu klientów z czasu dostaw. Starsze firmy potrafią budować relacje z kluczowymi 

partnerami biznesowymi (alianse strategiczne), są bardziej skuteczne w pozyskiwaniu źródeł 

finansowania. Firmy z grupy scale-up lepiej analizują i planują strumienie przychodów i strukturę 

kosztów, co potwierdzają również wyniki ANOVA dla zróżnicowania dojrzałości wskaźnika BMMI w tych 

obszarach business model canvas.  Dłuższy czas obecności starszych firm na rynku pozwolił im również 

zdobyć doświadczenie w realizacji międzyorganizacyjnych procesów biznesowych oraz rozwinąć sieci 

dystrybucji i współpracę z dostawcami, podwykonawcami (konsorcja), partnerami finansowymi oraz w 

przypadku firm wykorzystujących wyniki prac R&D z uczelniami i instytutami badawczymi.  

2.5. WERYFIKACJA HIPOTEZ BADAWCZYCH 

Hipoteza H1: W sektorach gospodarki opartej na wiedzy proces komercjalizacji wyników badań 

determinuje podstawę kształtowania modelu biznesowego. 

Hipoteza H2: Dostępność źródeł finansowania determinuje kształtowanie modelu biznesowego. 

Hipoteza H3: Kapitał intelektualny (organizacyjny, relacyjny (partnerski), ludzki) determinuje 

kształtowanie modelu biznesowego. 

W celu weryfikacji wyżej postawionych hipotez badawczych przeprowadzono regresję Metodą 

Najmniejszych Kwadratów (MNK) na próbie 46 obserwacji.  Za zmienną objaśnianą przyjęto wskaźnik 

dojrzałości modelu biznesowego BMMI. Definicje i konstrukcje zmiennych objaśniających przedstawia 

Tabela 3. Statystyki opisowe użytych zmiennych zamieszczono w Tabeli 6 w Załączniku 1. Poprawność 

formy funkcyjnej i kompletność zmiennych objaśniających zweryfikowano za pomocą testu Ramsey 

RESET. Homoskedastyczność zweryfikowano przy zastosowaniu testu Breuscha-Pagana/Cooka-

Weisberga. Jakość dopasowania modelu oraz wyniki powyższych testów zaprezentowano pod 

Tabelami 4 i 5 z wynikami modeli 1 i 2 determinant dojrzałości modelu biznesowego. Model 1 zawiera 
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trzy zmienne ciągłe (age, w, rdm) oraz pozostałe zmienne dyskretne. W modelu 2 użyto jednej zmiennej 

ciągłej (age) i dodatkowo zbadano wpływ formy pozyskania wyników prac badawczo-rozwojowych 

(rd7), zagranicznych patentów i zgłoszeń patentowych (ko2), współpracy z jednostkami 

akademickimi/uniwersytetami (rc2), współpracy z instytutami naukowo-badawczymi (rc3) oraz 

przynależności do grupy kapitałowej (rc8). Znaki przy współczynnikach wspólnych zmiennych dla 

modeli 1 i 2 są identyczne, co potwierdza poprawność uzyskanych wyników.  
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Tabela 3. Definicje zmiennych zastosowanych w badaniu 

Ozn. 
Zmienna/Grupa 
zmiennych 

Definicja zmiennej 

y BMMI Wskaźnik dojrzałości modelu biznesowego 

age Wiek 
Zróżnicowanie w podziale na 3 klasy (obliczony jako klasa 1: wiek w msc / 36 msc dla start-up<36msc; klasa 
2: 1+ wiek/10 lat dla 3lata< age <10lat;  
klasa 3: 2+wiek/26 lat 10lat< age <=26 lat) 

w 

Uzyskane wsparcie 
instytucjonalne 
(bez źródeł 
finansowania) 

Liczba instytucji udzielających wsparcia 

rdm 
Sposoby 
pozyskiwania 
wyników prac 
R&D/innowacyjnyc
h technologii na 
potrzeby rozwoju 
działalności 

Liczba wykorzystywanych sposobów pozyskiwania wyników prac R&D lub innowacyjnych technologii na 
potrzeby rozwoju działalności/ 5 (gdzie 5 to maksymalna liczba instytucji udzielających wsparcia) 

rd7 Zakup wyników R&D/ innowacyjnych technologii od osób prywatnych/innych firm 

k1 

Sposoby 
komercjalizacji 

Samodzielne wprowadzanie na rynek i sprzedaż gotowych produktów/ usług 

k4 Wprowadzanie na rynek i sprzedaż gotowych produktów/ usług we współpracy z innymi firmami 

k5 
Wprowadzanie na rynek i sprzedaż gotowych produktów/ usług we współpracy z uczelniami wyższymi/ 
instytutami naukowymi 

f1n Źródła  
finansowania  
działalności 

Pożyczki 

f7 Leasing 

f8 Kredyt bankowy 

ko1 

Znaczenie kapitału 
organizacyjnego 

Krajowe patenty i zgłoszenia patentowe 

ko2 Zagraniczne patenty i zgłoszenia patentowe 

ko3 Wartości niematerialne i prawne (licencje, koncesje, znaki towarowe) 

ko4 Aktywa intelektualne (know-how, kompetencje i umiejętności zasobów ludzkich) 

ko5 Strategia i programy ochrony własności intelektualnej 

ko6 Umiejętności sprzedaży produktów/ usług na rynku 

ko8 Naukowe umiejętności i kompetencje kadry zarządzającej w branży zgodnej z profilem firmy 

hc1 

Znaczenie kapitału 
ludzkiego 

Rada Naukowa 

hc2 Udział naukowców we władzach i nadzorze spółki 

hc3 Rola naukowca z dużym dorobkiem (gwiazdy) w działalności spółki 

hc4 Doświadczenie członków zarządu w biznesie 

rc1 

Znaczenie kapitału 
relacyjnego 
(partnerskiego) 

Alianse strategiczne (współpraca z innymi przedsiębiorstwami, udział w klastrach) 

rc2 Współpraca z jednostkami akademickimi/ uniwersytetami 

rc3 Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi 

rc4 Wsparcie Parków Naukowo-Technologicznych 

rc5 Współpraca z Venture Capital 

rc6 Współpraca z siecią dystrybucji 

rc8 Przynależność do grupy kapitałowej 

a1 

Częstotliwość 
przeprowadzania 
analiz przed 
podjęciem decyzji 
o wprowadzeniu 
na rynek produktu/ 
usługi 

Analiza obecnych i potencjalnych konkurentów 

a2 Analiza segmentów klientów zainteresowanych nowym produktem/ usługą i możliwości sprzedaży 

a3 Analiza możliwości finansowych firmy – obecny i przyszły dostęp do kapitału 

a4 Analiza kosztów i opłacalności wdrożenia produktu/ usługi 

a5 Analiza zasobów rzeczowych i kadrowych firmy – niezbędnych do wprowadzenia na rynek produktu/ usługi 

a6 Analiza niezbędnych w przypadku wdrożenia źródeł dostaw 

a7 Analiza ryzyka i czynników, które mają wpływ na jego poziom 

a8 
Analiza praktyk w zakresie ochrony własności intelektualnej w sektorach, w których planowane jest 
wdrożenie 
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a9 Analiza strategii i modelu biznesowego firmy 

 

Zgodnie z wynikami modelu 1 determinant dojrzałości modelu biznesowego (Tabela 4) wraz z wiekiem 

przedsiębiorstwa, tj. długością czasu prowadzenia działalności gospodarczej, rośnie dojrzałość modelu 

biznesowego. Zakres uzyskanego wsparcia instytucjonalnego, mierzony liczbą instytucji, od których 

przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie (bez uwzględnienia źródeł finansowania), istotnie, stosunkowo 

silnie i pozytywnie wpływa na dojrzałość modelu biznesowego. Zróżnicowanie sposobów pozyskiwania 

wyników prac badawczo-rozwojowych R&D lub innowacyjnych technologii na potrzeby rozwoju 

działalności poprawia dojrzałość modelu biznesowego. Najsilniej na wskaźnik BMMI wpływa 

wprowadzanie na rynek i sprzedaż gotowych produktów/ usług we współpracy z innymi firmami.  

Spośród wykorzystywanych sposobów komercjalizacji istotne znaczenie dla dojrzałości modelu 

biznesowego odgrywa samodzielne wprowadzanie na rynek i sprzedaż gotowych produktów/ usług. 

Dodatni i istotny na 10% poziomie istotności (w modelu 2) wpływ na BMMI wywiera również 

wprowadzanie na rynek i sprzedaż gotowych produktów/ usług we współpracy z uczelniami wyższymi 

i/lub instytutami naukowymi. Uzyskane wyniki pozytywnie weryfikują HIPOTEZĘ H1, zgodnie z którą w 

sektorach gospodarki opartej na wiedzy proces komercjalizacji wyników badań determinuje podstawę 

kształtowania modelu biznesowego. 

Wyniki modelu 1 i 2 (Tabela 4 i 5) wskazują na istotny wpływ na dojrzałość modelu biznesowego 

finansowania pożyczkami od znajomych, rodziny, wspólników, leasingiem oraz kredytem bankowym, 

jednak jedynie finansowanie kredytem bankowym, odzwierciedlające dostępność kredytów 

bankowych i posiadanie zdolności kredytowej dodatnio wpływa na dojrzałość modelu biznesowego. 

Uzyskane wyniki pozytywnie weryfikują HIPOTEZĘ H2, zgodnie z którą dostępność źródeł finansowania 

determinuje kształtowanie modelu biznesowego. 

Wyniki modelu 1 i 2 potwierdzają istotną rolę kapitału intelektualnego w kształtowaniu dojrzałości 

modelu biznesowego, zgodnie z HIPOTEZĄ H3.  

Kapitał intelektualny to wszystkie zasoby niepieniężne i niefinansowe w całości lub częściowo w 

posiadaniu organizacji, sposoby współpracy i relacje z interesariuszami, które są wykorzystywane do 

tworzenia wartości (Roos et al., 2005), wiedza, która może zostać przekształcona w wartość (produktu, 

firmy) (Edvinsson i Sullivan, 1996). W badaniu analizowano wpływ na wskaźnik BMMI struktury 

kapitału intelektualnego z uwzględnieniem kapitału organizacyjnego, kapitału ludzkiego i kapitału 

relacyjnego (Tayles et al., 2005). Chociaż kapitał ludzki nie należy do spółki, tworzy kapitał 

organizacyjny i relacyjny, które przenoszą się do wartości niematerialnych i prawnych lub własności 

intelektualnej (Becker et al., 1997). 

W szczególności większe znaczenie krajowych patentów i zgłoszeń patentowych, posiadanej strategii i 

programów ochrony własności intelektualnej, jak i rola naukowych umiejętności i kompetencji kadry 

zarządzającej w branży zgodnej z profilem firmy, w prowadzonej działalności, poprawia dojrzałość 

modelu biznesowego. Natomiast znaczenie zagranicznych patentów i zgłoszeń patentowych w 

działalności przedsiębiorstwa, jest jednak nieistotne, chociaż wywierają one dodatni wpływ na 

dojrzałość modelu biznesowego.  
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Patenty są podstawowym gwarantem wiarygodności dla nowo utworzonych firm (Levin, Klevorick, 

Nelson, Winter, 1987), symbolem kompetencji firmy (Pénin, 2005), który obok renomy założycieli 

świadczy o potencjale firmy. Posiadanie patentów pomaga także w ubieganiu się o finansowanie m.in. 

z Venture Capital (Niosi, 2003), co ma większe znaczenie w podpróbie start-up. 

Wartość aktywów intelektualnych zależy od ich strategicznego wykorzystania i rodzaju własności oraz 

ochrony własności intelektualnej aktywów o najwyższej wartości (Carroll i Tansey, 2000). 

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze gospodarki opartej na wiedzy, gdzie większe 

znaczenie przypisuje się wartościom niematerialnym i prawnym (licencjom, koncesjom, znakom 

towarowym), aktywom intelektualnym (know-how, kompetencjom i umiejętnościom), charakteryzuje 

się niepewnością i wymaga elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. 

Niejednokrotnie prowadzenie działalności innowacyjnej na rynkach wysokiego wzrostu wiąże się z 

wysokim ryzykiem, co utrudnia kształtowanie modelu biznesowego i ujemnie wpływa na jego 

dojrzałość.  

Wyższe znaczenie umiejętności sprzedaży produktów/ usług na rynku może charakteryzować spółki 

typowo handlowe lub dopiero wchodzące na rynek, nabywające pierwsze doświadczenia w sprzedaży, 

poszukujące klientów i odczuwające ograniczenia zasobów kadrowych, jak i dostępności źródeł 

finansowania, które mogłyby wykorzystać na marketing, w tym przede wszystkim reklamę. Może to 

wyjaśniać ujemny wpływ znaczenia umiejętności sprzedaży w prowadzonej działalności na wskaźnik 

BMMI.  

Istotnie dodatnio na dojrzałość modelu biznesowego wpływa znaczenie w działalności spółki 

przypisywane Radzie Naukowej i naukowcu z dużym dorobkiem (gwieździe). Może to być 

spowodowane wysokim (50%) udziałem w próbie spółek wykorzystujących wyniki prac badawczo-

rozwojowych. Zdaniem Falka (2006) zdolność absorpcyjna kapitału w postaci własnych prac badawczo-

rozwojowych R&D i skala działalności innowacyjnej zależy przede wszystkim od dostępności i jakości 

pracowników naukowo-technicznych. Pracownicy wykwalifikowani i doświadczeni są również ważnym 

ogniwem dla skutecznego transferu nowych technologii do firm (Bartel i Lichtenberg, 1987), mają 

przewagę konkurencyjną w stosunku do uczenia się i wdrażania nowych technologii ze względu na ich 

zdolność do rozwiązywania problemów i dostosowywania się do zmian w środowisku pracy. 

Dodatkowo, wiarygodność firmy wzrasta, jeśli w skład jej zarządu - założycieli lub organu doradczego 

(Rady Nadzorczej) wchodzi tzw. ”naukowiec-gwiazda” (Zucker, Darby, Brewer, 1998), tj. znana 

osobowość świata nauki, autor licznych publikacji cieszący się dużym autorytetem, który zostawia 

pracę w jednostce naukowej, by założyć firmę (lub podejmuje się obu prac równocześnie). 

Wyższy udział naukowców we władzach i nadzorze spółki ujemnie wpływa na wskaźnik BMMI. Dzieje 

się tak, gdy naukowcy zakładają prowadzącą działalność R&D spółkę w celu pozyskania dofinansowania 

z grantów badawczych na komercjalizację wynalazku. Tak sformułowany cel działalności i strategii daje 

mniejsze szanse na utrzymanie się na rynku (Bureth, Penin i Wolff, 2010) i zmniejsza dojrzałość modelu 

biznesowego. 

Przypisywanie większego znaczenia doświadczeniu członków zarządu w biznesie w prowadzonej 

działalności poprawia dojrzałość modelu biznesowego. Wiek, wykształcenie i doświadczenie 

zawodowe założycieli są pozytywnie skorelowane z szansą przetrwania firm na rynku i ich dalszym 
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rozwojem. Doświadczeni założyciele mają bowiem lepsze wyczucie doboru wartościowych informacji i 

umiejętność przełożenia ich na kontekst komercyjny (Bureth, Penin i Wolff, 2010). 

Przypisywanie wysokiego znaczenia aliansom strategicznym (współpracy z innymi przedsiębiorstwami, 

udziałowi w klastrach) w działalności przedsiębiorstwa obniża dojrzałość modelu biznesowego ze 

względu na ograniczoną decyzyjność w kluczowych obszarach dla realizowanego biznesu. Z kolei 

oparcie działalności firmy w dużym zakresie na wsparciu Parków Naukowo-Technologicznych ujemnie 

wpływa na wskaźnik BMMI ze względu na zredukowane inwestycje w infrastrukturę i zasoby rzeczowe. 

Jednocześnie, jak wskazują wyniki badania Białek-Jaworska i Gabryelczyk (2014b) spółki z siedzibą w 

Parkach Naukowo-Technologicznych nie są wystarczająco przygotowane do utrzymania wielkości 

sprzedaży w długim okresie, pomimo, że mają większe możliwości wzrostu (mierzonego wzrostem 

sprzedaży) niż utworzone poza Parkami Naukowo-Technologicznymi. Zaobserwowana sytuacja wydaje 

się sugerować lukę między dostarczanym wsparciem Parków a potrzebami ich lokatorów.  

Współpraca z siecią dystrybucji ceduje odpowiedzialność za kanały dystrybucji i komunikacji z klientami 

na zewnętrzne podmioty, co obniża dojrzałość kształtowania modelu biznesowego w tym zakresie. 

Współpraca z Venture Capital dodatnio wpływa na dojrzałość modelu biznesowego. Kapitał na 

inwestycje wysokiego ryzyka Venture Capital wnosi do przedsiębiorstwa cenne doświadczenie, 

kontakty i zapewnia pomoc w prowadzeniu biznesu, wpływając na jego wzrost i rozwój oraz pomagając 

stawić czoła wyzwaniom rynkowym (Shimasaki, 2009, s. 135). Współpraca z Venture Capital 

podbudowuje wiarygodność firmy, a tym samym wzmacnia jej pozycję na rynku, umożliwia nawiązanie 

współpracy z większymi podmiotami np. korporacjami i uzyskanie wsparcia od innych inwestorów 

(Niosi, 2003), w tym również inwestorów instytucjonalnych przy emisji akcji (Bains, 2006).  

Przynależność do grupy kapitałowej ujemnie, ale nieistotnie, wpływa na dojrzałość modelu 

biznesowego, gdyż model biznesowy grupy kapitałowej jest kształtowany przez jednostkę dominującą, 

a jednostki z nią powiązane muszą się do niego dostosować. 

Wyniki modelu 2 wskazują na ujemny, choć nieistotny, wpływ znaczenia w prowadzonej działalności 

przypisywanego współpracy z jednostkami akademickimi/uniwersytetami na dojrzałość modelu 

biznesowego. Może to wynikać z barier administracyjnych we współpracy z polskimi uczelniami, braku 

dobrych praktyk w tym zakresie i ugruntowanych regulacji prawnych komercjalizacji wyników prac 

R&D, a przede wszystkim z biurokratycznych barier w zgłaszaniu aplikacji patentowych i nieznajomości 

prawa związanego z własnością intelektualną, patentowaniem. Istotne znaczenie odgrywa brak 

motywacji uczelni do transferu wiedzy, ponieważ jej pozycja i finanse od tego nie zależą (Policy Paper 

DELab UW, 2014). 

Natomiast oparcie biznesu w znacznym stopniu na współpracy z instytutami naukowo-badawczymi nie 

napotyka na analogiczne bariery, a nawet na poziomie istotności 20% dodatnio wpływa na dojrzałość 

modelu biznesowego dzięki aktywnemu i sprawnemu wsparciu procesu komercjalizacji wyników prac 

R&D.  

Przedsiębiorstwa częściej przeprowadzające analizy obecnych i potencjalnych konkurentów; 

możliwości finansowych firmy w kontekście dostępności źródeł finansowania oraz zasobów 

rzeczowych i kadrowych firmy niezbędnych do wprowadzenia na rynek produktu / usługi, wykazują 

niższą dojrzałość modelu biznesowego. Wymienione analizy dotyczą zarządzania opercyjnego, w tym 
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planowania działalności w krótkim okresie. Świadczyć to może o prowadzeniu działalności w 

początkowej fazie cyklu życia oraz niskiej skali działalności na skutek barier w dostępie do zasobów 

finansowych, rzeczowych i ludzkich.  

Poprzedzenie decyzji o wprowadzeniu na rynek produktu / usługi częstymi analizami segmentów 

klientów zainteresowanych nowym produktem / usługą, możliwości sprzedaży, niezbędnych źródeł 

dostaw oraz kosztów i opłacalności wdrożenia produktu / usługi świadczy o wyższej dojrzałości modelu 

biznesowego wynikającej z długofalowego planowania strategicznego.  

Zdaniem Oesterwaldera i Pigneur (2010) klienci stanowią oś każdego modelu biznesowego, a bez 

rentownych klientów żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie utrzymać się na rynku w długim okresie. 

Rozpoznanie niezbędnych źródeł dostaw potwierdza świadomość przedsiębiorców, kształtujących 

dojrzałe modele biznesowe, potrzeby dywersyfikacji dostawców w ramach due diligence i zarządzania 

ryzykiem operacyjnym. Badanie kosztów i opłacalności wdrożenia produktu/ usługi wskazuje na 

dbałość o utrzymanie rentowności sprzedaży i roli informacji o kosztach dla właściwych decyzji 

zarządczych także w obszarze kształtowania cen. Uzyskane wyniki w obszarze częstotliwości 

dokonywania analiz wskazują (Wykres 9), że respondenci z podpróby start-up skupiają się na budowie 

strategii i modelu biznesowego firmy oraz rozpoznaniu segmentów klientów zainteresowanych nowym 

produktem / usługą wraz z oceną możliwości sprzedaży, inaczej niż przedsiębiorstwa z grupy scale-up. 

Spostrzeżenia dla przedsiębiorstw z podpróby scale-up są zbieżne z wynikami badań Gwardy-

Gruszczyńskiej (2013) dla sektora ICT i ochrony zdrowia, natomiast wyniki dla przedsiębiorstw start-up 

stanowią istotny wkład w rozwój literatury tematu. 

Wykres 9. Średnia częstoć analiz biznesowych przed wdrożeniem nowego produktu/ usługi w podpróbie start-
up i scale-up 

Częstsze prowadzenie analiz dotyczących praktyk w zakresie ochrony własności intelektualnej (IPP) w 

sektorach, w których planowane jest wdrożenie jest charakterystyczne dla rozpoznawania rynku przez 

firmy komercjalizujące wyniki prac R&D i/lub innowacyjne technologie. Poszukiwanie dobrych praktyk 
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i sprawdzonych rozwiązań w zakresie IPP wiąże się z kształtowaniem modelu biznesowego, co tłumaczy 

niższy poziom jego dojrzałości. 

Wyższa częstotliwość przeprowadzania analiz przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu na rynek 

produktu / usługi w zakresie ryzyka i czynników, które mają wpływ na jego poziom oraz strategii i 

modelu biznesowego firmy istotnie poprawia dojrzałość modelu biznesowego. Podejmowane analizy 

są charakterystyczne dla zarządzania w długim okresie, co pozwala na właściwe planowanie 

strategiczne, zabezpieczenie się przed ryzykiem i/lub wdrożenie zarządzania ryzykiem i niepewnością 

prowadzenia działalności gospodarczej.  
  

http://www.delab.uw.edu.pl/


SMART ECONOMY & INNOVATION  |  DELab UW  |  delab.uw.edu.pl  28 

 

Tabela 4. Wyniki modelu 1 determinant dojrzałości modelu biznesowego 

zmienna/grupa zmiennych zmienna współczynnik błąd standardowy p-value 

Wiek age 0.0701531 0.0369667 0.080 
Uzyskane wsparcie instytucjonalne (bez 
uwzględnienia źródeł finansowania) w 0.7293168 0.1970526 0.003 
Sposoby pozyskiwania wyników prac 
R&D/innowacyjnych technologii na potrzeby 
rozwoju działalności rdm 0.5926576 0.2223644 0.019 

Sposoby komercjalizacji 

k1 0.7383484 0.0773991 0.000 

k4 0.8700931 0.0642349 0.000 

k5 0.135402 0.1398883 0.351 

Źródła  finansowania  działalności 

f1n -0.5270635 0.0783203 0.000 

f7 -0.4895547 0.0986863 0.000 

f8 0.7244658 0.0840179 0.000 

Znaczenie kapitału organizacyjnego 

ko1 0.0660886 0.0419893 0.140 

ko3 -0.3950379 0.0343514 0.000 

ko4 -0.1867162 0.0420465 0.001 

ko5 0.1711271 0.0337304 0.000 

ko6 -0.0985161 0.0479004 0.060 

ko8 0.3193997 0.0258879 0.000 

Znaczenie kapitału ludzkiego 

hc1 0.3289375 0.0519335 0.000 

hc2 -0.1640022 0.0598941 0.017 

hc3 0.2216346 0.0386484 0.000 

hc4 0.0905031 0.0269474 0.005 

Znaczenie kapitału relacyjnego (partnerskiego) 

rc1 -0.312481 0.032693 0.000 

rc4 -0.121069 0.0373314 0.006 

rc5 0.2884822 0.040013 0.000 

rc6 -0.1963726 0.0344934 0.000 

Częstotliwość przeprowadzania analiz przed 
podjęciem decyzji o wprowadzeniu na rynek 
produktu / usługi 

a1 -0.5777165 0.0473605 0.000 

a2 0.2800593 0.0521258 0.000 

a3 -0.3072175 0.0494698 0.000 

a4 0.3032099 0.0626605 0.000 

a5 -0.214322 0.0769017 0.015 

a6 0.1839811 0.0411486 0.001 

a7 0.4948283 0.0594048 0.000 

a8 -0.5334827 0.0481687 0.000 

a9 0.4976801 0.0437866 0.000 

 stała 2.175034 0.1360423 0.000 

Number of obs 46 R2 = 0.9862, Adj. R2 = 0.9523 Ramsey RESET test 

F( 32,13) = 29.09 Prob>F=0.0000 Root MSE = 0.11204 
F(3, 10) = 2.99 
Prob > F = 0.0822 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test na heteroskedastyczność 
chi2(32) = 32.70 
Prob > chi2 = 0.4322 

 

 

 

Tabela 5. Wyniki modelu 2 determinant dojrzałości modelu biznesowego 
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Number of obs 46 R2 = 0.9800, Adj. R2 = 0.9100 Ramsey RESET test 

F( 35,10) = 14.00 Prob>F=0.0001 Root MSE = 0.15393 
F(3, 7) = 0.71 
Prob > F = 0.5784 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test na heteroskedastyczność 
chi2(35) = 29.69 
Prob > chi2 = 0.7220 

 
  

zmienna/grupa zmiennych zmienna współczynnik błąd standardowy p-value 

Wiek age 0.0874303 0.0598829 0.175 

Zakup wyników R&D/innowacyjnych technologii od 
osób prywatnych/innych firm 

rd7 -0.6222271 0.4038135 0.154 

Sposoby komercjalizacji 

k1 0.8552395 0.1321272 0.000 

k4 0.840726 0.1058806 0.000 

k5 0.3888794 0.1888409 0.066 

Źródła  finansowania  działalności 

f1n -0.4298498 0.1013351 0.002 

f7 -0.691586 0.1285958 0.000 

f8 0.7894695 0.1498046 0.000 

Znaczenie kapitału organizacyjnego 

ko1 0.0542997 0.0621309 0.403 

ko2 0.0423153 0.0551247 0.460 

ko3 -0.4402062 0.0560986 0.000 

ko4 -0.2366328 0.0840902 0.018 

ko5 0.1743645 0.0505529 0.006 

ko6 -0.1468433 0.0845028 0.113 

ko8 0.2750654 0.0367052 0.000 

Znaczenie kapitału ludzkiego 

hc1 0.3391974 0.0759115 0.001 

hc2 -0.1790255 0.109533 0.133 

hc3 0.332032 0.0725318 0.001 

hc4 0.0976007 0.0546219 0.104 

Znaczenie kapitału relacyjnego (partnerskiego) 

rc1 -0.3166814 0.0512247 0.000 

rc2 -0.1222477 0.1336899 0.382 

rc3 0.1901134 0.1273233 0.166 

rc4 -0.1481454 0.0933199 0.143 

rc5 0.3111672 0.0735839 0.002 

rc6 -0.2269648 0.055929 0.002 

rc8 -0.0556206 0.0676222 0.430 

Częstotliwość przeprowadzania analiz przed 
podjęciem decyzji o wprowadzeniu na rynek 
produktu / usługi 

a1 -0.6404479 0.0930906 0.000 

a2 0.3830712 0.0795687 0.001 

a3 -0.3475683 0.1108332 0.011 

a4 0.323469 0.1174591 0.020 

a5 -0.2040099 0.1312308 0.151 

a6 0.2008138 0.0630922 0.010 

a7 0.5285621 0.1118677 0.001 

a8 -0.5492567 0.0734921 0.000 

a9 0.534683 0.0903045 0.000 

 stała 2.383333 0.3155587 0.000 

http://www.delab.uw.edu.pl/


SMART ECONOMY & INNOVATION  |  DELab UW  |  delab.uw.edu.pl  30 

 

ZAŁĄCZNIK 1. 
Tabela 6. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelach 1 i 2 

zmienna średnia odchylenie standardowe  min max 
y 3.20823 0.5130885 1.842328 4 
age 1.167317 1.014856 0.0277778 3 
rd 0.5 0.505525 0 1 
rdm 0.1304348 0.1602007 0 0.625 
rd1 0.0434783 0.2061846 0 1 
rd2 0.0652174 0.2496374 0 1 
rd3 0.326087 0.4739596 0 1 
rd4 0.2173913 0.4170288 0 1 
rd5 0.1521739 0.3631584 0 1 
rd6 0.0652174 0.2496374 0 1 
rd7 0.0217391 0.147442 0 1 
rd8 0.1521739 0.3631584 0 1 
k0 0.2826087 0.4552432 0 1 
k1 0.6086957 0.4934352 0 1 
k2 0.0217391 0.147442 0 1 
k3 0.0217391 0.147442 0 1 
k4 0.2608696 0.4439611 0 1 
k5 0.0869565 0.2848849 0 1 
w 0.2391304 0.2412728 0 1 
w1n 0.4347826 0.6549699 0 2 
w3n 0.1304348 0.4004828 0 2 
w4n 0.173913 0.383223 0 1 
w5 0.2173913 0.4170288 0 1 
f 0.3586957 0.1824639 0 0.8333333 
f0 0.9130435 0.2848849 0 1 
f1n 0.2826087 0.4552432 0 1 
f5n 0.1086957 0.3146964 0 1 
f6 0.2826087 0.4552432 0 1 
f7 0.2391304 0.431266 0 1 
f8 0.326087 0.4739596 0 1 
ko 3.006522 0.6961488 1.2 4 
ko1 2 1.19257 1 4 
ko2 2.043478 1.246444 1 5 
ko3 2.630435 1.161583 1 5 
ko4 3.869565 1.087478 1 5 
ko5 2.695652 1.190137 1 5 
ko6 3.804348 1.185459 1 5 
ko7 3.934783 0.9043641 1 5 
ko8 3.456522 1.277263 1 5 
ko9 2.478261 1.312151 1 5 
ko10 3.152174 1.228683 1 5 
hc 2.288043 0.9703484 1 4 
hc1 1.782609 1.17214 1 4 
hc2 1.717391 1.128678 1 4 
hc3 2.130435 1.30994 1 5 
hc4 3.521739 1.39426 1 5 
rc 2.252717 1.077384 1 4.5 
rc1 2.804348 1.439438 1 5 
rc2 2.282609 1.455458 1 5 
rc3 2.23913 1.448137 1 5 
rc4 2 1.333333 1 5 
rc5 1.956522 1.38173 1 5 
rc6 2.608696 1.255712 1 5 
rc7 2.108696 1.159085 1 4 
rc8 2.021739 1.273475 1 4 
a1 3.369565 1.018903 1 5 
a2 3.434783 1.108596 1 5 
a3 3.391304 0.9770309 1 5 
a4 3.543478 1.068884 1 5 
a5 3.434783 1.046734 1 5 
a6 3.195652 1.293051 1 5 
a7 3.195652 1.067074 1 5 
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a8 2.956522 1.053176 1 5 
a9 3.108696 1.100066 1 5 
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ZAŁĄCZNIK 2.  
Tabela 7. Macierz korelacji zmiennych wykorzystanych w modelu 1  

 y age w rdm k1 k4 k5 f1n f7 f8 ko1 ko3 ko4 ko5 ko6 ko8 hc1 hc2 hc3 hc4 rc1 rc4 rc5 rc6 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

y 1.0000                                 

age 0.1699 1.0000                                

w 0.3137 0.0752 1.0000                               

rdm 0.2137 0.0653 0.3070 1.0000                              

k1 0.1565 -0.0060 0.1501 0.2383 1.0000                             

k4 0.1949 -0.0027 0.0789 -0.0204 -0.1323 1.0000                            

k5 -0.0678 0.3305 0.3374 0.2937 -0.0687 -0.0076 1.0000                           

f1n -0.0166 0.2651 0.0792 0.5879 0.1075 0.1769 0.3203 1.0000                          

f7 0.0642 0.4075 -0.2414 -0.0996 0.2406 0.2473 0.0079 -0.0123 1.0000                         

f8 0.0325 0.5872 -0.0655 -0.1336 -0.0124 0.1148 0.1145 0.0784 0.2623 1.0000                        

ko1 0.5340 0.2531 0.5213 0.2326 0.0755 0.0420 -0.0000 0.1228 -0.0432 0.0000 1.0000                       

ko3 0.4383 0.1460 0.2034 0.1902 0.2073 0.1480 -0.2365 0.0758 0.0029 0.1430 0.5294 1.0000                      

ko4 0.1712 -0.2946 0.1427 0.1317 0.1927 0.0260 0.0374 -0.0585 -0.0268 -0.0450 0.0000 0.0841 1.0000                     

ko5 0.4035 0.0655 0.2204 0.1400 -0.0559 0.1957 -0.1824 0.0392 -0.0715 0.0223 0.4541 0.5277 0.1919 1.0000                    

ko6 0.2763 -0.2095 0.1478 0.1959 0.2081 0.0569 0.1173 -0.0600 0.0501 -0.0026 -0.0000 0.0270 0.7382 0.1616 1.0000                   

ko8 0.1789 -0.0350 0.0525 -0.0260 -0.2744 0.0596 0.2549 0.0025 -0.2026 0.0423 -0.1751 0.0114 0.2838 0.2104 0.3392 1.0000                  

hc1 0.4470 -0.0163 0.2861 0.1692 -0.0735 0.1541 0.1244 -0.0489 -0.0268 -0.3896 0.5405 0.2824 0.0470 0.4613 0.1286 0.1271 1.0000                 

hc2 0.5061 -0.1182 0.5189 0.1930 -0.0833 0.0617 -0.0601 -0.1438 -0.2233 -0.4470 0.6109 0.3593 0.0598 0.4970 0.0906 0.1069 0.8092 1.0000                

hc3 0.3891 0.0231 0.5847 0.2613 -0.1943 0.2459 0.2071 -0.0632 -0.1351 -0.2490 0.4125 0.1784 0.1214 0.5249 0.2028 0.3488 0.5544 0.7018 1.0000               

hc4 0.3681 0.0903 0.1989 0.2979 0.0449 0.0983 0.2189 0.0776 0.0096 0.0395 0.0936 0.1217 0.2950 0.4058 0.3455 0.3125 0.2341 0.1946 0.3999 1.0000              

rc1 0.3113 -0.1102 0.4576 0.2697 0.0150 0.1164 0.2592 0.0863 -0.2093 -0.1976 0.2589 -0.1239 0.2957 0.2109 0.4068 0.2551 0.4089 0.4439 0.5324 0.3842 1.0000             

rc4 0.3373 -0.0426 0.6735 0.1430 -0.0338 0.1502 0.1755 -0.1098 -0.2319 -0.2462 0.4053 0.0574 0.1379 0.4061 0.2390 0.2740 0.5830 0.6793 0.7507 0.3228 0.6252 1.0000            

rc5 0.4833 -0.1459 0.3318 0.1391 0.1701 -0.0898 -0.0466 -0.0507 -0.2432 -0.2833 0.4315 0.1559 0.0849 0.3431 0.2796 0.2004 0.4468 0.5334 0.4452 0.3927 0.6213 0.6031 1.0000           

rc6 0.3696 -0.1623 0.1874 0.0660 0.0702 0.1473 -0.1512 -0.0744 -0.1106 -0.2662 0.2226 0.1424 0.0920 0.3944 0.3206 0.0584 0.4241 0.5161 0.4775 0.3604 0.5591 0.4778 0.6688 1.0000          

a1 0.2657 -0.0668 0.1297 0.1916 0.3382 0.1260 -0.1132 -0.0385 0.0978 0.1130 0.0366 0.3057 0.1849 0.1864 0.3556 0.1578 0.0874 0.1122 0.1962 0.0646 0.1110 0.1472 0.1695 0.2024 1.0000         

a2 0.2970 -0.2541 0.3088 0.2679 0.3992 0.1708 -0.2631 0.0593 0.0566 0.0202 0.1681 0.2829 0.4167 0.0015 0.4889 -0.0491 -0.0283 0.1537 0.0519 0.1088 0.1659 0.0902 0.1287 0.2207 0.5825 1.0000        

a3 0.3363 -0.0347 0.4191 0.3943 0.3247 0.0156 0.1146 -0.0043 0.3004 0.0063 0.2861 0.2869 0.3001 0.0091 0.2978 -0.0395 0.1924 0.2436 0.1850 0.1894 0.1979 0.2047 0.1610 0.0551 0.4319 0.6191 1.0000       

a4 0.4124 0.0741 0.2819 0.4366 0.4122 0.0224 -0.0127 0.1340 0.2421 0.1249 0.2615 0.3443 0.2153 0.0630 0.3313 -0.1207 0.0787 0.1301 0.0593 0.2528 0.2006 0.0936 0.0464 0.0130 0.5460 0.6401 0.7281 1.0000      

a5 0.4117 -0.0665 0.3271 0.4494 0.2937 0.0852 0.0194 0.1561 0.0599 0.0214 0.3204 0.3179 0.4804 0.1086 0.6252 0.0477 0.1693 0.2004 0.1684 0.2370 0.1757 0.1911 0.0748 0.0478 0.5336 0.7335 0.6339 0.7971 1.0000     

a6 0.4146 0.1631 0.3987 0.3166 0.4013 0.0252 0.0734 0.0927 0.1135 0.0749 0.2882 0.3895 0.3504 0.1262 0.4170 -0.0015 0.2193 0.3280 0.2076 0.1024 0.2598 0.3093 0.0795 0.1577 0.5511 0.5284 0.5009 0.6931 0.7074 1.0000    

a7 0.4544 0.0102 0.2242 0.1724 0.4019 -0.0163 -0.0572 -0.0706 0.2341 0.0029 0.2270 0.4003 0.3289 0.1179 0.5053 0.0145 0.2835 0.2868 0.0926 0.0344 0.2136 0.1562 0.1566 0.2077 0.6678 0.6028 0.5857 0.7230 0.6981 0.8091 1.0000   

a8 0.3467 0.0969 0.4354 0.1331 0.3942 0.1199 0.0869 -0.0665 0.1213 0.0736 0.2477 0.3499 0.1890 0.2197 0.3134 0.2133 0.3702 0.3446 0.2941 0.1974 0.2141 0.3640 0.1208 0.0709 0.5744 0.4924 0.4704 0.6137 0.5416 0.6428 0.7196 1.0000  

a9 0.3526 -0.3155 0.0255 0.2015 0.2029 -0.1049 -0.3145 -0.1071 0.0377 -0.3252 0.1694 0.3278 0.3279 0.0767 0.2893 -0.0994 0.2255 0.2938 0.0825 -0.0668 0.1541 0.0000 0.1786 0.2889 0.5780 0.5435 0.5178 0.5156 0.4791 0.4221 0.6251 0.3111 1.0000 



 

 

ZAŁĄCZNIK 3. 
Tabela 8. Macierz korelacji zmiennych wykorzystanych w modelu 2 

 y age rd7 k1 k4 k5 f1n f7 f8 ko1 ko2 ko3 ko4 ko5 ko6 ko8 hc1 hc2 hc3 hc4 rc1 rc2 rc3 rc4 rc5 rc6 rc8 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

y 1.0000                                    

age 0.1699 1.0000                                   

rd7 0.0162 0.0346 1.0000                                  

k1 0.1565 -0.0060 0.1195 1.0000                                 

k4 0.1949 -0.0027 -0.0886 -0.1323 1.0000                                

k5 -0.0678 0.3305 -0.0460 -0.0687 -0.0076 1.0000                               

f1n -0.0166 0.2651 0.2375 0.1075 0.1769 0.3203 1.0000                              

f7 0.0642 0.4075 -0.0836 0.2406 0.2473 0.0079 -0.0123 1.0000                             

f8 0.0325 0.5872 -0.1037 -0.0124 0.1148 0.1145 0.0784 0.2623 1.0000                            

ko1 0.5340 0.2531 -0.1264 0.0755 0.0420 -0.0000 0.1228 -0.0432 0.0000 1.0000                           

ko2 0.5644 0.1388 -0.1262 0.2089 0.0594 -0.0735 0.0954 -0.1438 -0.0998 0.6727 1.0000                          

ko3 0.4383 0.1460 -0.2116 0.2073 0.1480 -0.2365 0.0758 0.0029 0.1430 0.5294 0.5946 1.0000                         

ko4 0.1712 -0.2946 -0.3977 0.1927 0.0260 0.0374 -0.0585 -0.0268 -0.0450 0.0000 0.1354 0.0841 1.0000                        

ko5 0.4035 0.0655 -0.2147 -0.0559 0.1957 -0.1824 0.0392 -0.0715 0.0223 0.4541 0.4136 0.5277 0.1919 1.0000                       

ko6 0.2763 -0.2095 -0.3565 0.2081 0.0569 0.1173 -0.0600 0.0501 -0.0026 -0.0000 0.1412 0.0270 0.7382 0.1616 1.0000                      

ko8 0.1789 -0.0350 -0.2899 -0.2744 0.0596 0.2549 0.0025 -0.2026 0.0423 -0.1751 0.0710 0.0114 0.2838 0.2104 0.3392 1.0000                     

hc1 0.4470 -0.0163 -0.1006 -0.0735 0.1541 0.1244 -0.0489 -0.0268 -0.3896 0.5405 0.4629 0.2824 0.0470 0.4613 0.1286 0.1271 1.0000                    

hc2 0.5061 -0.1182 -0.0958 -0.0833 0.0617 -0.0601 -0.1438 -0.2233 -0.4470 0.6109 0.5618 0.3593 0.0598 0.4970 0.0906 0.1069 0.8092 1.0000                   

hc3 0.3891 0.0231 -0.1301 -0.1943 0.2459 0.2071 -0.0632 -0.1351 -0.2490 0.4125 0.2959 0.1784 0.1214 0.5249 0.2028 0.3488 0.5544 0.7018 1.0000                  

hc4 0.3681 0.0903 -0.0564 0.0449 0.0983 0.2189 0.0776 0.0096 0.0395 0.0936 0.1785 0.1217 0.2950 0.4058 0.3455 0.3125 0.2341 0.1946 0.3999 1.0000                 

rc1 0.3113 -0.1102 -0.0842 0.0150 0.1164 0.2592 0.0863 -0.2093 -0.1976 0.2589 0.1411 -0.1239 0.2957 0.2109 0.4068 0.2551 0.4089 0.4439 0.5324 0.3842 1.0000                

rc2 0.2725 -0.0054 -0.1328 -0.2139 0.1241 0.2610 -0.0561 -0.2871 -0.2010 0.3713 0.2748 0.0237 0.0378 0.4100 0.1873 0.3474 0.5448 0.5773 0.7961 0.3857 0.5467 1.0000               

rc3 0.3410 -0.0714 -0.1290 -0.1149 0.1773 0.2178 -0.0374 -0.2359 -0.2456 0.3603 0.3019 0.0537 0.1755 0.4429 0.2868 0.3361 0.5550 0.6133 0.7798 0.4321 0.6093 0.9583 1.0000              

rc4 0.3373 -0.0426 -0.1130 -0.0338 0.1502 0.1755 -0.1098 -0.2319 -0.2462 0.4053 0.3878 0.0574 0.1379 0.4061 0.2390 0.2740 0.5830 0.6793 0.7507 0.3228 0.6252 0.8817 0.9092 1.0000             

rc5 0.4833 -0.1459 -0.1043 0.1701 -0.0898 -0.0466 -0.0507 -0.2432 -0.2833 0.4315 0.4398 0.1559 0.0849 0.3431 0.2796 0.2004 0.4468 0.5334 0.4452 0.3927 0.6213 0.5366 0.5717 0.6031 1.0000            

rc6 0.3696 -0.1623 -0.0731 0.0702 0.1473 -0.1512 -0.0744 -0.1106 -0.2662 0.2226 0.2241 0.1424 0.0920 0.3944 0.3206 0.0584 0.4241 0.5161 0.4775 0.3604 0.5591 0.4388 0.4559 0.4778 0.6688 1.0000           

rc8 0.4383 -0.0378 -0.1209 0.0138 0.1077 -0.0666 0.0275 -0.2525 -0.2697 0.4390 0.5594 0.1558 0.1946 0.2977 0.2826 0.1167 0.5094 0.5300 0.3979 0.3189 0.4994 0.4522 0.4791 0.4973 0.7078 0.5752 1.0000          

a1 0.2657 -0.0668 -0.0547 0.3382 0.1260 -0.1132 -0.0385 0.0978 0.1130 0.0366 0.0746 0.3057 0.1849 0.1864 0.3556 0.1578 0.0874 0.1122 0.1962 0.0646 0.1110 0.1378 0.1948 0.1472 0.1695 0.2024 0.2334 1.0000         

a2 0.2970 -0.2541 -0.0591 0.3992 0.1708 -0.2631 0.0593 0.0566 0.0202 0.1681 0.1308 0.2829 0.4167 0.0015 0.4889 -0.0491 -0.0283 0.1537 0.0519 0.1088 0.1659 -0.0090 0.0999 0.0902 0.1287 0.2207 0.1506 0.5825 1.0000        

a3 0.3363 -0.0347 -0.2146 0.3247 0.0156 0.1146 -0.0043 0.3004 0.0063 0.2861 0.0587 0.2869 0.3001 0.0091 0.2978 -0.0395 0.1924 0.2436 0.1850 0.1894 0.1979 0.1549 0.2465 0.2047 0.1610 0.0551 -0.0784 0.4319 0.6191 1.0000       

a4 0.4124 0.0741 0.0644 0.4122 0.0224 -0.0127 0.1340 0.2421 0.1249 0.2615 0.1653 0.3443 0.2153 0.0630 0.3313 -0.1207 0.0787 0.1301 0.0593 0.2528 0.2006 -0.0152 0.0721 0.0936 0.0464 0.0130 -0.0089 0.5460 0.6401 0.7281 1.0000      

a5 0.4117 -0.0665 -0.0626 0.2937 0.0852 0.0194 0.1561 0.0599 0.0214 0.3204 0.3088 0.3179 0.4804 0.1086 0.6252 0.0477 0.1693 0.2004 0.1684 0.2370 0.1757 0.1364 0.2231 0.1911 0.0748 0.0478 0.1928 0.5336 0.7335 0.6339 0.7971 1.0000     

a6 0.4146 0.1631 -0.0228 0.4013 0.0252 0.0734 0.0927 0.1135 0.0749 0.2882 0.4220 0.3895 0.3504 0.1262 0.4170 -0.0015 0.2193 0.3280 0.2076 0.1024 0.2598 0.1235 0.1999 0.3093 0.0795 0.1577 0.2133 0.5511 0.5284 0.5009 0.6931 0.7074 1.0000    

a7 0.4544 0.0102 -0.0276 0.4019 -0.0163 -0.0572 -0.0706 0.2341 0.0029 0.2270 0.3443 0.4003 0.3289 0.1179 0.5053 0.0145 0.2835 0.2868 0.0926 0.0344 0.2136 0.0208 0.1129 0.1562 0.1566 0.2077 0.1767 0.6678 0.6028 0.5857 0.7230 0.6981 0.8091 1.0000   

a8 0.3467 0.0969 0.0062 0.3942 0.1199 0.0869 -0.0665 0.1213 0.0736 0.2477 0.3570 0.3499 0.1890 0.2197 0.3134 0.2133 0.3702 0.3446 0.2941 0.1974 0.2141 0.2836 0.3130 0.3640 0.1208 0.0709 0.1001 0.5744 0.4924 0.4704 0.6137 0.5416 0.6428 0.7196 1.0000  

a9 0.3526 -0.3155 -0.0149 0.2029 -0.1049 -0.3145 -0.1071 0.0377 -0.3252 0.1694 0.0937 0.3278 0.3279 0.0767 0.2893 -0.0994 0.2255 0.2938 0.0825 -0.0668 0.1541 -0.0057 0.0810 0.0000 0.1786 0.2889 0.2204 0.5780 0.5435 0.5178 0.5156 0.4791 0.4221 0.6251 0.3111 1.0000 
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3. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 
Wraz z wiekiem firmy maleje wariancja, odzwierciedlająca zróżnicowanie, a rośnie średnia i mediana 

wskaźnika dojrzałości modelu biznesowego,  dzięki umiejętności podejmowania kluczowych działań, 

wyższej efektywności i sprawności operacyjnej firmy w realizacji kluczowych procesów, wyższemu 

zadowoleniu klientów z czasu dostaw. Starsze firmy potrafią budować relacje z kluczowymi partnerami 

biznesowymi (alianse strategiczne), są bardziej skuteczne w pozyskiwaniu źródeł finansowania, lepiej 

analizują i planują strumienie przychodów i strukturę kosztów. 

Istotne zróźnicowanie dojrzałości modeli biznesowych pomiędzy grupami start-up i scale-up występuje 

dla kluczowych działań na poziomie istotności 5%, dla kluczowych partnerów na poziomie istotności 

10% oraz dla struktury kosztów i strumieni przychodów na poziomie istotności 25%.  

Dłuższy czas obecności starszych firm na rynku pozwolił im również zdobyć doświadczenie w realizacji 

międzyorganizacyjnych procesów biznesowych oraz rozwinąć sieci dystrybucji i współpracę z 

dostawcami, podwykonawcami (konsorcja), partnerami finansowymi oraz w przypadku firm 

wykorzystujących wyniki prac R&D z uczelniami i instytutami badawczymi. 

Firmy start-up wykazują wyższą medianę wskaźnika BMMI dla propozycji wartości, kluczowych 

zasobów oraz kanałów dystrybucji i komunikacji, niż firmy z grupy scale-up. Może to wynikać z 

postrzeganego przez nie znaczenia zasobów dla rozwoju firmy. Pozwala im to lepiej sprecyzować 

wartość oferowaną dla klientów i dotrzeć do nich z wykorzystaniem odpowiednich kanałów 

komunikacji i dystrybucji. 

Różnice w znaczeniu zasobów dla rozwoju przedsiębiorstw start-up i scale-up mogą wynikać z przewagi 

firm start-up w posiadaniu oryginalnego pomysłu na prowadzenie biznesu (w oparciu o oryginalny 

produkt, technologię, itp.), z lokalizacji udostępniającej infrastrukturę naukowo-badawczą (poza 

Parkami Naukowo-Technologicznymi) oraz umiejętności budowania nieformalnych relacji z 

otoczeniem (kontakty osobiste, social networking). Młodzi przedsiębiorcy wśród innych istotnych dla 

funkcjonowania ich firm zasobów wskazują na rolę wiedzy, doświadczenia zespołu, elastyczność w 

działaniu, wkład własny w postaci wyników prac R&D oraz podejmowanie działalności na rynkach 

szybkiego wzrostu. Może to wynikać z ich niższej  awersji do ryzyka, na co zwracają uwagę również 

Evans i Leighton (1989) oraz Niosi (2003). 

Dla start-ups komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych i/lub innowacyjnych technologii 

istotne znaczenie w prowadzonej działalności odgrywają kluczowe zasoby, czyli talenty (Zucker, Darby 

i Brewer, 1998), doradztwo ze strony Rady Naukowej, udział naukowców we władzach i nadzorze spółki 

oraz rola naukowca-gwiazdy z dużym dorobkiem publikacyjnym i autorytetem w świecie nauki. 

Niepokoi natomiast, że część przedsiębiorstw start-up sprzedaje produkty/usługi w fazie R&D, co 

wynika z niskich umiejętności budowy trwałych i zdywersyfikowanych strumieni przychodów.  

W ramach rekomendacji dla instytucji wsparcia rozwoju przedsiębiorstw start-up należy wskazać 

konieczność rozwoju aktywnego doradztwa specjalistów z branży, w której działa organizacja. 

Konsultanci branżowi lepiej znają uwarunkowania rynku, słabe i mocne strony oferty konkurencji, 
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potrafią lepiej sformułować propozycję wartości dla klienta i dostrzegają możliwości rozszerzenia 

funkcjonalności produktów w celu dostosowania jej do potrzeb i oczekiwań klientów.  
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Artykuł opracowany na podstawie wyników badania 

CZY KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ 
NAUKOWYCH WPŁYWA NA DOJRZAŁOŚĆ 
MODELU BIZNESOWEGO? 

STRESZCZENIE 

Celem badania realizowanego w ramach projektu  „Badanie dojrzałości kształtowania modeli 

biznesowych spółek start-up” jest stworzenie i praktyczna aplikacja koncepcji oceny dojrzałości modeli 

biznesowych na podstawie postrzeganego przez przedsiębiorcę stopnia rozwoju poszczególnych 

elementów wpływających na tworzenie wartości dla klienta i zapewniających czerpanie korzyści z tej 

wartości.  Zgodnie z koncepcją business model canvas zaproponowaną przez Oesterwaldera i Pigneur 

(2010) w modelu biznesowym wyróżnić należy 9 powiązanych ze sobą elementów. Należą do nich: 

propozycja wartości, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, kluczowe zasoby, segmenty klientów, 

kanały, relacje z klientami, struktura kosztów, strumienie przychodów. W oparciu o szablon modelu 

biznesowego zaproponowano metodę badania dojrzałości kształtowania modelu biznesowego oraz 

przetestowano ją za pośrednictwem DELab UW  na próbie 46 respondentów prowadzących działalność 

z wykorzystaniem wyników prac R&D (R&D) oraz nierealizujących prac R&D (Non R&D). Dla budowania 

i rozwoju przewag konkurencyjnych firmy potrzebują innowacji nie tylko w odniesieniu do produktów 

i technologii, ale również w odniesieniu do strategii i modeli biznesowych (Christensen, 2010; McGrath, 

2012; Orłowski, 2013; Casadesus-Masanell, Zhu, 2013). Model biznesowy prezentuje organizacyjną i 

finansową architekturę organizacji oraz pośredniczy między innowacją technologiczną i tworzeniem 

wartości ekonomicznej (Chesbrough i Rosenbloom, 2002). Dla przedsiębiorstw, które wykorzystują w 

swojej działalności wyniki prac R&D, komercjalizacja jest podstawą kształtowania modelu 

biznesowego. Dlatego istotne wydaje się zbadanie wpływu komercjalizacji wyników R&D na stopień 

rozwoju poszczególnych elementów modelu biznesowego. Do określenia zróżnicowania dojrzałości 

modeli biznesowych między grupami przedsiębiorstw R&D i Non R&D z wykorzystaniem testu ANOVA 

zastosowano oryginalny, zbudowany przez autorki wskaźnik dojrzałości modeli biznesowych BMMI - 

Business Model Maturity Indicator. Następnie przetestowano hipotezę zgodnie z którą zróżnicowanie 

dojrzałości modeli biznesowych zależy od wykorzystania w działalności wyników prac R&D.  

WPROWADZENIE 

Model biznesowy określa sposób, w jaki firma dostarcza klientom wartość, skłaniając ich do zapłaty za 

tę wartość oraz przekształca te płatności w zyski.  To, czego konsument potrzebuje, w jaki sposób chce 

to otrzymać oraz w jaki najlepszy sposób firma zaspokaja te potrzeby, generuje płatności i zyski (Teece, 

2010). Model biznesowy obrazuje logikę działania firmy, przedstawia jak firma się zachowuje oraz jak 

tworzy wartość dla udziałowców (Casadeus-Masanell i Ricart, 2010) – to jest specyficzną mieszankę 

trzech kluczowych strumieni dla biznesu. Należą do nich: strumień wartości dla partnerów 

biznesowych i klientów, strumień przychodów oraz strumień logistyczny (Mahadevan, 2000; Baden-

http://www.delab.uw.edu.pl/


 

SMART ECONOMY & INNOVATION  |  DELab UW  |  delab.uw.edu.pl  40 

 

Fuller i Morgan, 2010; Jabłoński, 2013). Model biznesowy powinien ewoluować wraz z rozwojem rynku 

i wewnętrznego środowiska biznesowego – wyprzedzać przy tym oczekiwania rynku (Jabłoński, 2013). 

Według Chesbrough i Rosenblooma (2002) “model biznesowy obejmuje dokładnie organizacyjną i 

finansową “architekturę biznesu”, pośredniczy w połączeniu innowacji technologicznej i kreacji 

wartości rynkowej. Wskazuje się nawet na skrajnie ortodoksyjny wniosek, że „średnia technologia, 

którą wspiera doskonały model biznesowy może być bardziej wartościowa niż wspaniała technologia 

eksploatowana przez przeciętny model biznesowy” (Chesbrough, 2010). 

Chesbrough and Rosenbloom (2002) dowodzą istnienia korelacji między modelem biznesowym a 

strategią. Celem tej drugiej jest wspieranie rozwoju modelu, zaś właściwy model ma na celu kreowanie 

wartości dla klientów (Chesbrough and Rosenbloom, 2002) oraz przewagi komparatywnej (Teece, 

2010). Stąd model biznesowy jest bardziej ogólny niż strategia biznesowa. 

Do przetrwania i wzrostu firm niezbędna jest szeroko zakrojona innowacja, nie tylko w rozumieniu 

produktów i technologii, ale również startegii i modelu biznesowego firm (Christensen, 2010; Orłowski, 

2013). Innowacyjność modelu biznesowego często uznawana jest za główny czynnik wzrostu przewagi 

komparatywnej (McGrath, 2012; Casadesus-Masanell, Zhu, 2013), a kiedy bieżący model okazuje się 

nieskuteczny w realizowaniu wartości rynkowej pojawia się potrzeba „radykalnej” innowacji w modelu, 

co sprowadza się do opracowania nowego modelu biznesowago (Casprini, 2014). Tym, co przyciąga 

obecnie największą uwagę przedsiębiorców jest budowanie zdolności przedsiębiorstwa do 

dostosowania jego modelu biznesowego do szybkich i gwałtownych zmian w oczekiwaniach 

rynkowych. Odnosi się to w szczególności do innowacyjnych start-upów wysokich technologii, 

zmuszanych do empirycznego testowania wersji modeli biznesowych typu „odchudzonego start-upu” 

(Ries, 2011; Blank, 2013) w dynamicznych warunkach rynkowych. Z tego powodu modele biznesowe 

powinny podlegać regularnej ocenie (Oesterwalder, 2010). Taka ocena pozwala odkryć potencjalne 

możliwości wprowadzania usprawnień do modeli biznesowych, skłonić firmę do poszukiwania i 

wprowadzania zmian. W przypadku przeprowadzania samooceny na drodze rozwoju organizacji, 

szczególnie w kolejnych etapach cyklu życia firmy, korzystne może okazać się wykorzystanie koncepcji 

pomiaru dojrzałości.  

Modele dojrzałości stosowane są zarówno do wewnętrznej oceny efektywności i dojrzałości 

poszczególnych obszarów funkcjonalnych lub procesowych, jak i do oceny dojrzałości całej organizacji. 

Zagadnienie organisation’s maturity zdefiniował Phillip Crosby (Crosby, 1979) jako zdolność organizacji 

do profesjonalnego stosowania metod i technik zarządzania jakością. Zaproponowana przez Crosby 

The Quality Management Maturity Grid (QMMG) jest orgnizacyjną matrycą używaną przez organizacje 

jako wyznacznik dojrzałości ich procesów zarządzania jakością produktów lub usług. Crosby wyróżnił w 

dochodzeniu do dojrzałości zarządzania jakością pięć poziomów: Uncertainty, Awakening, 

Enlightenment, Wisdom, Certainty. QMMG jest uznawany za prekursora modelu Capability Maturity 

Model (CMM) zbudowanego przez Software Engineering Institute (SEI, 2006; Gibson et al., 2006) i 

rozwinięcie modelu Capability Maturity Model Integration (CMMI), który obecnie należy do najbardziej 

popularnych narzędzi oceny dojrzałości organizacji. CMMI stosują między innymi: Boeing, NASA, GM, 

BMW, Ericsson, Nokia, Armia USA i Departament Skarbu USA (Gibson et al., 2006). Koncepcję badania 

dojrzałości proponujemy zastosować do oceny dojrzałości modeli biznesowych organizacji w skali 

Likerta 1 do 5 (w wartościach ciągłych) na podstawie subiektywnych opinii przedsiębiorców.  Wyniki 

takich badań mogą pozwolić uzyskać wiedzę o słabych i mocnych stronach modelu biznesowego oraz 
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jego poszczególnych elementów,  tworzy podstawy do ciągłego ich pomiaru w czasie i usprawniania 

czy lepszego ustalania priorytetów w projektach rozwoju organizacji. W przedsiębiorstwach tej samej 

branży i w podobnej fazie cyklu życia może być zastosowany do benchmarkingu. 

CO KSZTAŁTUJE MODELE BIZNESOWE DLA POTRZEB 
KOMERCJALIZACJI: PRZEGLĄD LITERATURY 

Większość definicji modeli biznesowych oraz podejść do budowania tych modeli ma kilka wspólnych 

cech. Najważniejszym elementem jest kreowanie wartości dla klientów, nie mniej ważne jest też 

tworzenie modeli przychodów. Ponadto, model biznesowy powinien określać miejsce firmy w łańcuchu 

wartości, to jest interakcje przedsiębiorstwa z zewnętrznymi aktorami, a także z zasobami firmy oraz 

strategicznymi celami (rynek docelowy, strategia konkurencyjności) (Nenonen & Storbacka, 2010). 

Koncepcja kreowania wartości poprzez model biznesowy jest szczególnie isotna dla start-upów, które 

potrzebują określić swoją strategię, a także przekonać do siebie inwestorów. Z tego punktu widzenia 

model biznesowy powinien być przedstawiany w zrozumiałej formie. Praktyczne rozwiązanie tej 

kwestii zaproponowali Osterwalder i Pigneur (2010). Narzędzie, które przedstawili, czyli kanwa modelu 

biznesowego (business model canvas), zawiera dziewięć  powiązanych bloków: propozycja wartości 

(wartość, którą organizacja oferuje swoim klientom), kluczowe działania (działania, które organizacja 

musi podejmować, żeby jej model sprawnie funkcjonował), kluczowi partnerzy (element modelu, który 

opisuje sieć dostawców i współpracowników, od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy), 

kluczowe zasoby (aktywa niezbędne do realizacji modelu biznesowego, mogą obejmować zasoby 

fizyczne, finansowe, intelektualne i ludzkie), segmenty klientów (element wskazuje jakie grupy 

odbiorców organizacja obsługuje), kanały (propozycja wartości trafia do klientów za pośrednictwem 

kanałów komunikacji, dystrybucji i sprzedaży), relacje z klientami (organizacja kształtuje relacje z 

poszczególnymi segmentami klientów), strumienie przychodów (stanowią efekt realizacji propozycji 

wartości, symbolizują ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługą klientów), 

struktura kosztów (informuje jak poszczególne elementy modelu biznesowego wpływają na określoną 

strukturę kosztów). 

Zestaw komponentów składających się na model biznesowy zależy od fazy rozwoju firmy i jest 

zintegrowany z procesem komercjalizacji. Rezultaty badania McKinsey Global Survey: Innovation and 

Commercialization (2010) wskazują, że komercjalizacja innowacji i technologii jest elementem strategii 

przedsiębiorstw i kształtuje ich modele biznesowe (McKinsey Global Survey, 2010; Gwarda-

Gruszczyńska, 2013). Zaobserwowano również silną zależność między umiejętnościami 

komercjalizowania a konkurencyjnością firm. Firmy te traktowały proces komercjalizacji jako podstawę 

tworzenia modelu biznesowego, który pomógł im odnieść sukces rynkowy.  

Komercjalizacja jest definiowana jako przenoszenie pomysłów z laboratoriów badawczych na rynek 

(Thore, 2002; Gwarda-Gruszczyńska, 2013), jako proces przejmowania pomysłów, powiększanie ich o 

komplementarną wiedzę, rozwijanie i wytwarzanie produktów na sprzedaż i sprzedawanie tych 

produktów na rynku (Mitchell i Singh, 1996; Gwarda-Gruszczyńska, 2013).  

Technology Handbook, Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology definiuje komercjalizację 

jako tworzenie modelu biznesowego, którego efektem jest wzrost zysków osiągnięty dzięki 

dostarczaniu wartości klientom poprzez rozwój produktów/usług opartych na specjalnych 

technologiach oraz ich urynkowienie (APCTT, 2008). Do współczesnych modeli procesu komercjalizacji 
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nowych technologii zalicza się: Model Stage-Gate (Cooper, 2001), Model Jolly’ego (Jolly, 1997), Model 

Goldsmitha (Gwarda-Gruszczyńska, 2013). Jolly (1997) opisuje możliwości, jakie ma wynalazca nowej 

technologii w zakresie generowania przychodów poprzez: reklamowanie produktu lub usługi, transfer 

wartości intelektualnej w jeden z możliwych sposobów, lub otrzymanie dlaszego wsparcia od 

szerokiego grona. 

Dla potrzeb komercjalizacji wyników badań naukowych dedykowany jest Model De Geetera (De 

Geeter, 2004), w którym autor duży nacisk położył na działania związane z transferem technologii, 

ochroną własności intelektualnej oraz doborem partnerów do współpracy. Podstawowe komponenty 

komercjalizacji to: technologia, wartość, klient i proces. Corkindale (2008) wylicza następujące sposoby 

komercjalizacji nowych technologii: licencjonowanie własności intelektualnej (IP) podmiotom trzecim, 

sprzedaż IP, utworzenie joint-venture w celu rozwoju i komercjalizacji IP, założenie komercyjnej spółki 

typu spin-off z udziałem w aktywach, sprzedaż IP do wyspecjalizowanej organizacji licencjonującej; 

licencjonowanie IP podmiotom trzecim za pobraniem prowizji, sprzedaż na aukcji IP (za pośrednictwem 

strony internetowej); oferowanie IP organizacji standaryzującej technologię, która przekazuje licencję 

swoim członkom, przekazanie nieobciążonych tantiemami udziałów organizacjom typu non-profit, 

dzięki czemu technologia staje się bardziej powszechna; promowanie osiągnięć naukowych i 

technicznych w instytucjach wsparcia rozwoju biznesu oraz finansujących badania grantami oraz 

udzielających wsparcia w innej formie. 

METODOLOGIA BADANIA 

Celem artykułu jest stworzenie i praktyczna aplikacja koncepcji oceny dojrzałości modeli biznesowych 

na podstawie postrzeganego przez przedsiębiorcę stopnia rozwoju poszczególnych elementów 

wpływających na tworzenie wartości dla klienta i zapewniających czerpanie korzyści z tej wartości. 

Oryginalny charakter  zbudowanie wskaźnika dojrzałości modeli biznesowych w oparciu o business 

model canvas oraz określenie zróżnicowania dojrzałości modeli biznesowych w odniesieniu do 

dziewięciu elementów business model canvas w zależności od innowacyjności prowadzonej 

działalności wynikającej z komercjalizacji wyników prac R&D.  

Artykuł opiera się na analizie zróżnicowania postrzeganej dojrzałości modeli biznesowych na podstawie 

wyników wstępnego badania ankietowego spółek wykorzystujących wyniki prac badawczo-

rozwojowych (R&D) i spółek prowadzących działalność bez realizacji wyników prac B+R (Non R&D). W 

ramach przeprowadzanego badania podjęto próbę weryfikacji hipotezy badawczej, według której 

zróżnicowanie dojrzałości modeli biznesowych zalezy od wykorzystania w działalności wyników prac 

R&D. W szczególności, wykorzystując test jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA zweryfikujemy 

hipotezę, zgodnie z którą dojrzałość modelu biznesowego jest bardziej zróżnicowana między grupami 

przedsiębiorstw: wykorzystujących w działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych (grupa R&D) 

oraz nierealizujących prac R&D (grupa Non R&D) niż wewnątrz tych grup.  

Dane do badania zebrano w okresie od 17 lutego do 10 marca 2015 za pośrednictwem formularza 

ankiety skierowanej do przedsiębiorców za pośrednictwem Digital Economy Lab. Zasadnicza część 

badania ankietowego obejmowała subiektywną ocenę modeli biznesowych respondentów w 

odniesieniu do dziewięciu elementów kanwy modelu biznesowego: propozycji wartości, kluczowych 

działań, kluczowych partnerów, kluczowych zasobów, segmentów klientów, kanałów, relacji z 
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klientami, struktury kosztów, strumieni przychodów, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań 

prowadzenia biznesu, jak i zadowolenia i zaspokojenia potrzeb klientów. 

Miernik dojrzałości modelu biznesowego – BMMI (Business Model Maturity Indicator) został 

skonstruowany w oparciu o  przegląd literatury z zakresu badań dojrzałości organizacji (Crosby, 1979; 

SEI, 2006) w różnych aspektach jej funkcjonowania oraz systematykę business model canvas 

zaproponowaną przez Oesterwaldera i Pigneur (2010). Do każdego z elementów zostały 

zaprojektowane pytania w kwestionariuszu ankiety, na które respondenci odpowiadali w skali Likerta 

od 1 do 5. Pytania w kwestionariuszu ankiety bazują na analizie słabych i mocnych stron modelu 

biznesowego Oesterwaldera, ale  uwzględniają również szerszy przegląd literatury dotyczącej 

kształtowania modeli biznesowych (Mahadevan, 2000; Chesbrough and Rosenbloom, 2002; Teece, 

2010; Casadeus-Masanell and Ricart, 2010; Jabłoński, 2013). Przegląd zagadnień, których dotyczyły 

pytania w ankiecie zaprezentowany jest na Rysunku 1. Respondenci odpowiadając na pytania wyrazili 

subiektywne postrzeganie dojrzałości poszczególnych elementów modelu biznesowego. Ogólny 

poziom postrzegania dojrzałości modelu biznesowego (BMMI) spółki został wyznaczony jako średnia 

arytmetyczna wyników uzyskanych w dziewięciu obszarach canvas. 

BMMI = 
1

𝑛
∑ (

1

𝑘𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘𝑖
𝑗 )𝑛

𝑖=1 , 

gdzie x – wartość odpowiedzi w każdym elemencie kanwy i oraz na pytanie j, j = 1..ki – liczba pytań w 

elemencie kanwy i,  n = 9 elementów kanwy.  

Rysunek 1. Przegląd zagadnień podlegających ocenie w ankiecie badania dojrzałości modelu biznesowego 
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W celu scharakteryzowania respondentów w badaniu ankietowym uwzględniono pytania o czas, jaki 

upłynął od powstania pomysłu na biznes do momentu rejestracji firmy; czas życia firmy, jak i 

wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności. Przypuszczamy, że 

dojrzałość modelu biznesowego, a szczególnie propozycja wartości zależy od innowacyjności produktu 

lub usługi, prześcignięcia konkurencji we wprowadzaniu ich na rynek, co umożliwia skuteczna 

komercjalizacja wyników własnych nowatorskich prac badawczo-rozwojowych. Wiek spółki, jak i 

pogłębione refleksje na temat fundamentów modelu biznesowego przed rozpoczęciem działalności 

pozytywnie wpływają na dojrzałość modelu biznesowego.  

Częścią badania ankietowego było rozpoznanie najczęściej występujących sposobów pozyskiwania 

wyników prac badawczo-rozwojowych na potrzeby rozwoju działalności, jak i sposobów wprowadzania 

ich na rynek (komercjalizacji). Respondenci zostali również poproszeni o ocenę znaczenia 

wymienionych zasobów i wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju ich firmy. Uwzględnienie szeroko 

rozumianych charakterystyk respondentów miało na celu zebranie danych do przeprowadzenia 

badania ilościowego determinant dojrzałości modelu biznesowego.  

CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 

Badanie dojrzałości modeli biznesowych zostało przeprowadzone na małej próbie (46 respondentów) 

z nadzieją na jej rozszerzenie w przyszłości. 63% respondentom zajęło mniej niż rok od powstania 

pomysłu na biznes do momentu rejestracji firmy. Wśród badanych firm 50% stanowiły spółki 

wykorzystujące wyniki prac badawczo-rozwojowych, zarówno w fazie start-up, jak i fazie rozwoju. 37% 

respondentów prowadzi działalność krócej niż 2 lata, a średni wiek spółki wynosi około 6 lat. 20% 

repondentów prowadzi działalność od co najmniej 10 lat. Spośród spółek wykorzystujących wyniki prac 

badawczo-rozwojowych 65% prowadzi badania we własnym zakresie, 43% współtworzy je z innymi 

firmami, a 35% współtworzy je z uczelniami wyższymi lub instytutami naukowymi. 61% respondentów 

samodzielnie wprowadza i sprzedaje produkty gotowe lub usługi, w tym 74% spółek R&D samodzielnie 

wprowadza wyniki prac badawczo-rozwojowych na rynek. 28% firm z próby wprowadza na rynek i 

sprzedaje produkty gotowe lub usługi we współpracy z innymi firmami. 

WYNIKI BADANIA 

ROLA ZASOBÓW W ROZWOJU MODELU BIZNESOWEGO FIRMY 

Na podstawie wykresu radarowego (Rysunek 2) postrzeganej roli zasobów w rozwoju firmy można 

zauważyć, że: przedsiębiorstwa, wykorzystujące w działalności gospodarczej wyniki prac badawczo-

rozwojowych, dla rozwoju firmy dostrzegają wyższe znaczenie: wiedzy i zdolności badawczych 

pracowników (Colombo i Grilli, 2005; Bureth, Penin i Wolff, 2010), dorobku naukowo-badawczego 

założyciela/li  (naukowca „Gwiazdy”) (Zucker i Darby, 1998), umiejętności zarządczych kadry 

zarządzającej (Colombo i Grilli, 2005); formalnych relacji z otoczeniem (koncesji i umów); patentów 

(Shane, 2002; Niosi, 2003; Pénin, 2005) oraz technologii informatycznych. Dla istotnego zmniejszenia 

kosztów ich działalności R&D istotną rolę odgrywa lokalizacja, tj. bliskość do ośrodków akademickich, 

dostęp do infrastruktury naukowo-badawczej (Zucker i Darby, 1998), zaawansowanych technologii, 
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aparatury badawczej, w tym Parków Naukowo-Technologicznych (Audretsch i Feldman, 1996; Pelle et 

al., 2008), ale też dostęp do źródeł finansowania (Lerner et al., 2003; Brown et al., 2009; 

Gorodnichenko i Schnitzer, 2010; Aghion et al., 2012), a ze względu na ryzyko powodzenia projektu 

R&D umiejętności aplikowania o granty badawcze (Almus i Czarnitzki, 2003; Becker i Pain, 2003; Lee i 

Hwang, 2003; Klette i Moen, 2012). Ali-Yrkkö (2004) zwraca uwagę, że finansowanie R&D ze środków 

publicznych można postrzegać jako obniżenie prywatnego kosztu projektu badawczo-rozwojowego, 

dzięki czemu podejmowanie nierentownych projektów może stać się opłacalne. Sfinansowanie 

infrastruktury badawczo-rozwojowej z dotacji obniża koszty stałe realizacji innych projektów 

badawczo-rozwojowych. Dzięki realizacji subsydiowanych projektów wzrasta wiedza i umiejętności 

pracowników, które przedsiębiorstwo może wykorzystać w realizacji innych projektów, zwiększając ich 

prawdopodobieństwo sukcesu. Dla rozwoju spółek, prowadzących działalność bez wykorzystywania 

wyników prac R&D, szczególne znaczenie odgrywają: oryginalność pomysłu na biznes (produkt, 

technologię itp.); postawy, motywacja i zachowania pracowników (np. lojalność, kreatywność); 

wizerunek firmy (reputacja, znaki handlowe, marka). Nieformalne relacje z otoczeniem (kontakty 

osobiste, social networking) oraz zdefiniowana misja, wizja i strategia firmy determinują możliwości 

rozwoju przedsiębiorstw niezależnie od poziomu innowacyjności prowadzonej działalności.  

Rysunek 2. Rola zasobów w rozwoju modelu biznesowego firmy 

ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA MIERNIKÓW BMMI (BUSINESS MODEL 
MATURITY INDICATORS) 

Porównanie statystyk opisowych wskaźnika dojrzałości modelu biznesowego dla podprób badanych 

przedsiębiorstw: wykorzystujących w działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych (R&D) i 

prowadzących działalność bez realizacji prac R&D (Non R&D) wskazuje na wyższą średnią i medianę 

oraz niższą zmienność wskaźnika dojrzałości modelu biznesowego firm wykorzystujących wyniki prac 

R&D. Wyniki takie dotyczą obszarów: propozycji wartości, kluczowych partnerów, kluczowych 
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zasobów, kluczowych działań, segmentów klientów i relacji z klientami (Tabela 1). Pozwala to 

wnioskować o przeciętnie wyższej dojrzałości modeli biznesowych badanych firm komercjalizujących 

wyniki prac R&D ogółem, jak i w sześciu wyżej wymienionych elementach business model canvas. 

Średnie poziomy dojrzałości modeli biznesowych w obszarach: kanały i  strumienie przychodów 

wykazują niewielkie różnice między badanymi grupami spółek, natomiast zróżnicowanie dojrzałości 

modeli biznesowych w zakresie s wykazuje większe odchylenia od średniej w przypadku grupy firm 

R&D.   
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Tabela 1. Porównanie statystyk opisowych wskaźnika BMMI dla podprób  R&D i Non R&D 

  Min Max Średnia Mediana Wariancja 

Business Model Maturity 
Indicator 

Total 1,84 4,00 3,21 3,26 0,2633 

R&D  2,51 4,00 3,37 3,28 0,1857 

Non R&D 1,84 4,00 3,05 3,21 0,2977 

Propozycja wartości 

Total 2,00 4,71 3,68 3,86 0,3902 

R&D  2,71 4,71 3,86 4,00 0,2402 

Non R&D 2,00 4,43 3,50 3,71 0,4877 

Kluczowi partnerzy 

Total 1,00 4,00 2,69 2,90 0,8829 

R&D  1,00 4,00 2,94 3,00 0,6307 

Non R&D 1,00 4,00 2,43 2,60 1,0424 

Kluczowe zasoby 

Total 1,00 4,33 3,32 3,42 0,4516 

R&D  2,33 4,17 3,54 3,67 0,2171 

Non R&D 1,00 4,33 3,10 3,33 0,6079 

Kluczowe działania 

Total 1,71 4,00 3,32 3,50 0,3766 

R&D  2,43 4,00 3,52 3,57 0,1978 

Non R&D 1,71 4,00 3,12 3,43 0,4873 

Segmenty klientów 

Total 1,75 5,00 3,55 3,75 0,4442 

R&D  2,5 5,00 3,71 3,75 0,2821 

Non R&D 1,75 5,00 3,40 3,50 0,5781 

Relacje z klientami 

Total 1,86 4,00 3,19 3,29 0,3953 

R&D  2,00 4,00 3,33 3,43 0,3014 

Non R&D 1,86 4,00 3,04 2,86 0,4646 

Kanały 

Total 2,00 5,00 3,34 3,25 0,4927 

R&D  2,00 4,50 3,45 3,50 0,3463 

Non R&D 2,00 5,00 3,24 3,00 0,6391 

Struktura kosztów 

Total 1,00 4,00 2,88 2,86 0,5248 

R&D  1,00 4,00 3,04 3,00 0,6965 

Non R&D 1,57 4,00 2,71 2,57 0,3181 

Strumienie przychodów 

Total 1,00 4,00 2,91 3,00 0,5416 

R&D  1,00 4,00 2,95 3,00 0,7056 

Non R&D 1,50 4,00 2,87 2,83 0,3989 

WPŁYW KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 
NA DOJRZAŁOŚĆ MODELU BIZNESOWEGO 

W celu weryfikacji hipotezy badawczej przeprowadzono tet jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA 

dotyczącą istotności różnic w średnich wskaźnika BMMI ogółem i w odniesieniu do dziewięciu 

elementów business model canvas w badanych grupach spółek: R&D i Non R&D, której wyniki 

przedstawia Tabela 2. ANOVA jest testem statystycznym służącym do porównania średnich w grupach. 

Całkowita wariancja (zmienność wyników) dzielona jest na część pochodzącą z różnic między grupami 

oraz część pochodzącą z różnic między wynikami wewnątrz grup. Business Model Maturity Indicator 

(BMMI) został obliczony jako średnia arytmetyczna oceny w skali Likerta od 1 do 5 dojrzałości modelu 

biznesowego w dziewięciu obszarach canvas z uwzględnieniem aspektów opisanych na Rysunku 1.   
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Tabela 2. Zróżnicowanie średnich  wartości wskaźnika BMMI dla elementów modelu biznesowego między 
grupami oraz wewnątrz grup w zależności od roli R&D w działalności operacyjnej 

ANOVA MSB MSW test F p-value 

Business Model Maturity 
Indicator 

1,2114 0,2417 4,0617 0,0303*** 

Propozycja wartości 1,5444 0,3640 4,0617 0,0453*** 

Kluczowi partnerzy 2,9252 0,8365 2,823173 0,0681** 

Kluczowe zasoby 2,1739 0,4125 4,0617 0,0265*** 

Kluczowe działania 1,8744 0,3425 4,0617 0,0239*** 

Segmenty klientów 1,0652 0,4301 2,1466 0,1227* 

Relacje z klientami 0,9388 0,3830 2,1466 0,1246* 

Kanały 0,4905 0,4927 4,0617 0,3239 

Struktura kosztów 1,2937 0,5073 2,1466 0,1175* 

Strumienie przychodów 0,0731 0,5523 4,0617 0,7178 

Istotne różnice w średnich*(p<0.15); **(p<0.1); *** (p<0.05); MSB - wariancja międzygrupowa; MSW - wariancja wewnątrzgrupowa. 

 

Wyniki analizy istotności różnic w średnich ANOVA dla Business Model Maturity Indicator wskazują na 

silnie istotne różnice w średnich pomiędzy grupami R&D i Non R&D przewyższające różnice wewnątrz 

tych grup. Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną weryfikację hipotezy, zgodnie z którą dojrzałość 

modelu biznesowego jest bardziej zróżnicowana między grupami przedsiębiorstw: wykorzystujących 

w działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych (grupa R&D) oraz nierealizujących prac R&D (grupa 

Non R&D) niż wewnątrz tych grup. Na podstawie uzyskanych wyników analizy wariancji ANOVA, 

statystyk opisowych oraz Wykresu 2 dla badanej próby przedsiębiorstw można potwierdzić pozytywny 

wpływ komercjalizacji wyników R&D na dojrzałość modelu biznesowego. 

Propozycję wartości w badanych spółkach stanowią produkty i/lub usługi, które mogą być oferowane 

na rynkach krajowych i/lub globalnych. Propozycja wartości to zbiór korzyści dla klienta i powód, dla 

którego klienci przedkładają ofertę danej firmy ponad oferty konkurencyjne. W przypadku ofert spółek 

wykorzystujących wyniki prac R&D na propozycję wartości składają się często zupełnie nowe zestawy 

potrzeb, z których istnienia klienci nie zdawali sobie sprawy. Uzyskane wyniki analizy wariancji ANOVA 

dla propozycji wartości, potwierdzające wysoką istotność różnic między dojrzałością modeli 

biznesowych grup R&D i Non R&D niż wśród grup badanych spółek, mogą wskazywać, że wykorzystanie 

wyników prac R&D ułatwia definiowanie propozycji wartości dla klienta dzięki innowacyjnemu 

charakterowi oferowanych produktów/usług i świadomości potencjalnych możliwości rozwoju 

produktów/usług w celu lepszego zapokojenia potrzeb klientów. 
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Rysunek 2. Zróżnicowanie średnich wartości wskaźnika BMMI ogółem oraz dla propozycji wartości między 
grupami R&D i Non R&D 

  

   

Działalność wykorzystująca wyniki prac R&D charakteryzuje się walką o talenty i koncentracją na 

kapitale intelektualnym. Innowacyjne produkty/usługi proponowane przez spółki wykorzystujące 

wyniki prac R&D powstają dzięki kluczowym zasobom, czyli talentom (Colombo i Grilli, 2005). W 

spółkach oferujących innowacyjne produkty/usługi do zasobów o kluczowym znaczeniu zaliczyć należy: 

zaangażowanie naukowca-gwiazdy (Zucker i Darby, 1998), patenty i zgłoszenia patentowe (Niosi, 2003; 

Pénin, 2005), intangible assets oraz intellectual assets (Federal Trade Commision, 2003; Zambon, 

2003). Znaczenie w prowadzeniu działalności ma zdolność spółki do przewidywania zapotrzebowania 

na zasoby rzeczowe i finansowe oraz skuteczność w walce z konkurencją. Wyniki analizy wariancji 

ANOVA dla kluczowych zasobów potwierdzają wyższe różnice między dojrzałością modeli biznesowych 

grup R&D i Non R&D niż wewnątrz grup badanych spółek na poziomie istotności 5%. Rysunek 3 

obrazuje zróżnicowanie w obszarach kanwy dla zasobów oraz kluczowych działań, między spółkami 

R&D i Non R&D. Podobnie wyniki analizy ANOVA dla kluczowych działań wskazują na silniejsze 

zróżnicowanie dojrzałości modeli biznesowych między grupami spółek, które wykorzystują wyniki prac 

R&D i tymi, które nie korzystają z wyników prac badawczych w prowadzonej działalności, niż wewnątrz 

tych grup. Może to wynikać z różnego charakteru realizowanych działań, koncentrujących się na 

sprawności i efektywności działalności operacyjnej. W spółkach realizujących prace R&D kluczowe 

działania skupiają się na wykorzystaniu efektów tych prac do tworzenia innowacyjnych produktów 

i/lub usług oraz umiejętnym wprowadzaniu ich na rynek poprzedzonym rozpoznaniem otoczenia 

gospodarczego (Daum, 2003). 
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Rysunek 3. Zróżnicowanie średnich wartości wskaźnika BMMI dla kluczowych zasobów oraz kluczowych 
działań między grupami R&D i Non R&D 

  

 

W dojrzałości modelu biznesowego istotne znaczenie odgrywa również poszukiwanie źródeł 

finansowania (zwłaszcza grantów badawczych i Venture Capital) oraz możliwości zaistnienia na rynku 

poprzez współpracę z partnerami o stabilnej pozycji na rynku (Powell et al., 1996; Roos et al., 2005). 

Silne powiązanie spółek wykorzystujących wyniki prac R&D z ośrodkami wiedzy wymaga, by do 

strategicznych partnerów zaliczyć środowiska uniwersyteckie, instytuty badawcze, ale także sieci 

dystrybutorów oraz duże przedsiębiorstwa, które z jednej strony mogą współtworzyć wartość i 

zawierać alianse strategiczne jako partnerzy, a z drugiej strony obniżają poziom ryzyka funkcjonowania 

małych spółek, występując w roli ich klienta – odbiorcy. Wyniki analizy wariancji ANOVA potwierdzają 

na poziomie istotności 10% wyższe różnice między dojrzałością modelu biznesowego w ramach 

kluczowych partnerów grup spółek R&D i Non R&D niż wewnątrz tych grup. Partnerstwo w przypadku 

spółek realizujących działalność w oparciu o wyniki prac R&D może być też zawierane w celu wspólnej 

realizacji badań, czy też obniżenia kosztów, np. poprzez korzystanie z infrastruktury Parków Naukowo-

Technologicznych. Udział naukowców w Radzie Nadzorczej może pomagać w kojarzeniu 

specjalistycznej wiedzy naukowej z potrzebami małych spółek tworzących innowacje i poszukujących 

rozwiązań dla tworzonych produktów/usług. Współpraca z partnerami może umożliwiać również 

spieniężenie niewykorzystanych wewnątrz spółek wyników prac R&D, własności intelektualnej i 

technologii. Pozyskanie Venture Capital jako partnera daje dostęp nie tylko do finansowania, ale 

również do specjalistycznej wiedzy doradczej w budowaniu strategii spółek (Niosi, 2003; Shimasaki, 

2009).  

Główne segmenty klientów powinny mieć zróżnicowany charakter, co umożliwia zwiększenie zakresu 

oferty, jak i zdywersyfikowanie ryzyka operacyjnego. Transfer produktów/usług odbywa się również w 

kierunku przedsiębiorstw różnej wielkości, zarówno wyspecjalizowanych w danej branży, jak i 

działających w innych branżach (Festel i Rittershaus, 2014). W budowaniu relacji z klientami istotne 

znaczenie odgrywają metody i narzędzia budowania relacji z klientami, takie jak np. systemy Customer 
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Relationship Management, systemy lojalnościowe, sieci społecznościowe. Uzyskane wyniki analizy 

wariancji ANOVA dojrzałości modeli biznesowych w obszarach: Customer Segments and Customer 

Relationships potwierdzają wyższe różnice między grupami R&D i Non R&D niż wewnątrz tych grup 

jednak jedynie na poziomie istotności 15%.  

Chociaż dla spółek funkcjonujących na rynkach globalnych przewagę kosztową może dawać 

zlokalizowanie produkcji w Polsce ze względu na relatywnie niskie koszty pracy, to wyniki 

przeprowadzonej analizy ANOVA potwierdzają różnice między dojrzałością modelu biznesowego w 

odniesieniu do struktury kosztów jedynie na poziomie istotności 15%. Może to wynikać z faktu, że tylko 

24% respondentów eksportuje swoje produkty i/lub usługi, w tym najwięcej do krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, a jedynie 9% do krajów Ameryki Północnej (w tym większość wykorzystuje w 

działalności wyniki prac R&D).  

W modelu innowacji produkty/ usługi mogą być wprowadzane na rynek za pomocą tradycyjnych 

kanałów, jednak na kształt modelu biznesowego wpływać może stosowanie również innych metod 

dystrybucji i komunikacji, np. globalnej sieci dystrybutorów, licencjonowania i partnerstwa z 

wyspecjalizowanymi dużymi przedsiębiorstwami. Innowacyjny charakter produktu/usługi może 

pozwolić na pobieranie wyższych opłat i tworzenie strumieni przychodów. Ważne jest zapewnienie w 

modelu biznesowym cyklicznych przychodów, a nie tylko przychodów z transakcji dokonywanych przez 

jednorazowych klientów. Cykliczność przychodów mogą uzyskać spółki oferujące innowacyjne 

produkty/usługi ze względu na  możliwość pobierania opłat licencyjnych lub abonamentowych. Jednak 

dla badanych spółek (46 respondentów) analiza wariancji ANOVA nie wykazuje istotnego 

zróżnicowania dojrzałości modelu biznesowego między spółkami R&D i Non R&D w obszarach kanały  

i strumienie przychodów. Może to oznaczać, że należy bardziej rozwijać instytucje wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w kierunku wzmacniania rozwoju współpracy 

między przedsiębiorstwami (kanały), jak i między firmami a instytucjami otoczenia biznesu w celu 

zwiększenia umiejętności planowania i zarządzania strumieniami przychodów. 

PODSUMOWANIE I KIERUNKI PRZYSZŁYCH BADAŃ 

W artykule zaproponowano i przetestowano praktyczne zastosowanie koncepcji oceny business model 

maturity na podstawie postrzeganego przez przedsiębiorcę stopnia rozwoju dziewięciu powiązanych 

bloków kanwy modelu biznesowego: propozycji wartości, kluczowych działań, kluczowych partnerów, 

kluczowych zasobów, segmentów klientów, kanałów, relacji z klientami, struktury kosztów, strumieni 

przychodów. Uzyskane wyniki testu jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA dla autorskiego 

wskaźnika BMMI - Business Model Maturity Indicator wskazują na istotny dodatni wpływ 

komercjalizacji wyników R&D na stopień rozwoju poszczególnych elementów modelu biznesowego, a 

zwłaszcza: BMMI ogółem, propozycji wartości, kluczowych zasobów i kluczowych działań, a na niższym 

stopniu istotności (7%) także dla kluczowych partnerów. Otrzymane wyniki dowodzą, że zróżnicowanie 

dojrzałości modelu biznesowego zależy od  wykorzystania w działalności wyników prac R&D. Wyniki 

badania mogą wskazywać, że wykorzystanie wyników prac R&D ułatwia definiowanie propozycji 

wartości dla klienta dzięki kluczowym zasobom, w tym talentom, oraz kluczowym działaniom 

podejmowanym w celu  lepszego dostosowania innowacyjnych produktów/usług do potrzeb klientów. 

Niewątpliwie istotne jest również dostrzeżenie i wykorzystanie przez spółki R&D potencjalnych 

możliwości rozwoju produktów/usług w celu prześcignięcia konkurencji. Przyszłe badania, pod 

warunkiem istotnego rozszerzenia próby badawczej pozwolą na sformułowanie charakterystyk 
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poszczególnych poziomów dojrzałości w nawiązaniu do modelu CMMI. Wyniki takich badań mogą być 

pomocne w sformułowaniu rekomendacji dla instytucji wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, jak i 

samych spółek start up, w zakresie kształtowania ich inowacyjnych modeli biznesowych.  
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