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Problemem badawczym podjętym w niniejszej pracy doktorskiej jest rozpoznanie 

istniejących związków między wprowadzeniem eko-innowacji a zmianą modelu biznesu 

przedsiębiorstwa i ich wpływem na wartość dla klienta, przedsiębiorstwa i społeczeństwa. 

Populacja naszego globu zbliża się obecnie do 7 miliardów, a do roku 2030 ma osiągnąć 

9,3 mld [ONZ 2010]. Jednocześnie wzrastają oczekiwania ludności świata związane z 

dobrobytem, jakością życia czy dostępnością dóbr. Zgodnie badaniami ponad tysiąca trzystu 

ekspertów z 95 krajów w ramach raportu Millennium Ecosystem Assessment [MEA 2005] jest 

to powodem dramatycznych zmian w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów Ziemi – 

zmian, których zakres jest większy w drugiej połowie XX wieku, niż w całej historii ludzkości.  

Świadomość tej problematyki stała się impulsem do podjęcia prac przez Światową 

Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, której rezultaty zawarto w raporcie pn. „Nasza wspólna 

przyszłość” [Brundtland 1991]. W raporcie tym przedstawiono koncepcję zrównoważonego 

rozwoju, która stała się jedną z przesłanek procesu ekologizacji rynków [Andersen 2010], z 

jednej strony objawiającego się wzrostem świadomości ekologicznej strony popytowej rynku, 

a z drugiej strony dostrzeganiem przez przedsiębiorstwa możliwości zdobycia przewagi 

konkurencyjnej opartej o kluczowy komponent tego procesu – eko-innowacje.  

Pojęcie eko-innowacji wpisane jest w rozwijające się współcześnie szersze koncepcje 

zrównoważonego przedsiębiorstwa, czy zrównoważonej innowacji oparte na paradygmacie 

zrównoważonego rozwoju. Termin ten może być definiowany jako wytworzenie, przyswojenie 

lub wykorzystanie produktu, procesu produkcyjnego, usługi, metody zarządzania, która jest 

nowością dla organizacji (…), a która poprzez swój cykl życia pozwala na osiągnięcie redukcji 

środowiskowych zagrożeń, zanieczyszczeń i innych negatywnych oddziaływań związanych z 

użyciem zasobów (włączając w to zużycie energii) w porównaniu do istotnych alternatyw 

[Kemp i Pearson 2007]. 

Uwzględnienie w procesach adaptacji i rozwijania modeli biznesu eko-innowacji jako 

istotnej przesłanki zmiany staje się obecnie warunkiem kreowania ponadprzeciętnej wartości 
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dla przedsiębiorstwa, klientów i innych interesariuszy, a w szczególności - wartości dla 

środowiska lub szerzej - społeczeństwa.  

Problematyka modelu biznesu przedsiębiorstwa jest rozwijana w literaturze przedmiotu 

od kilkudziesięciu lat, zyskując sobie coraz większą popularność, skutkującą wielością badań 

empirycznych poświęconych tej koncepcji [Chesbrough, Rosenbloom 2002; Osterwalder, 

Pigneur, Tucci 2005; Christensen, Johnson i Kagermann 2008; Sabatier, Mangematin, 

Rousselle 2010; Lambert i Davidson 2013]. Badacze wskazują, że model biznesu 

przedsiębiorstwa ma charakter instrumentalny [Rokita 2005], a jego rolą jest kreowanie 

wartości dla klienta oraz zapewnienie przedsiębiorstwu pozycji umożliwiającej przejmowanie 

tworzonej wartości [Afuah 2004]. W literaturze dość dobrze jest rozpoznana struktura modelu 

biznesu (ujęcie statyczne), na którą składa się dziewięć komponentów w obrębie dwóch 

modułów: Architektura i Klienci [Osterwalder, Pigneur, Clark 2010]. Modularny charakter 

modelu biznesu umożliwia jego zmianę dokonywaną w reakcji na zmiany w otoczeniu, jak i 

celem realizacji planowych działań przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do struktury, proces 

zmiany modelu biznesu (ujęcie dynamiczne) nie jest zbyt dobrze opisany, ani zbadany 

[Bucherer, Eisert i Gassmann 2012; Schneider i Spieth 2012]. Wskazuje się, że jednym z 

czynników zmiany modelu biznesu przedsiębiorstw jest innowacja, która może być 

odpowiedzią firmy na zmianę w otoczeniu, albo sama taką zmianę generować. Bardzo nieliczne 

są jednak badania wiążące eko-innowację ze zmianą modelu biznesu przedsiębiorstwa [Boons 

i Lüdeke-Freund 2013; Stubbs, Cocklin 2008; Bocken 2014]. 

Specyfika eko-innowacji, w porównaniu do innowacji jako takiej, polega na tym, że jej 

wprowadzenie zakłada w pierwszej kolejności stworzenie wartości dla zewnętrznych 

interesariuszy przedsiębiorstwa – środowiska, czy szerzej – społeczeństwa jako całości. Eko-

wartość (lub szerzej wartość zrównoważoną) można interpretować jako koncepcję wartości 

zawierającą elementy wartości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej [Van Osch, 

Bohnsack i Avital 2010]. Eko-wartość, w przeciwieństwie do wartości dla klienta i 

przedsiębiorstwa, nie jest jednak uważana za element modelu biznesu przedsiębiorstw. Można 

przyjąć założenie, że eko-innowacja tworzy wartość dla klienta i przedsiębiorstwa jedynie 

pośrednio, czyli poprzez tworzenie eko-wartości, ale jej związek ze zmianą modeli biznesu 

przedsiębiorstw jest słabo rozpoznany.   

Przeprowadzona krytyczna analiza literatury przedmiotu umożliwiła zidentyfikowanie 

granic obecnego stanu wiedzy, określając tym samym luki poznawcze w zakresie problematyki 

obejmującej zagadnienia modelu biznesu, eko-innowacji oraz zmian modelu biznesu pod 

wpływem eko-innowacji.  
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Za podstawową lukę poznawczą w obszarze modelu biznesu można uznać zagadnienie 

procesu jego zmian oraz lukę metodyczną polegająca na braku wykształconych narzędzi 

analizy modelu biznesu w ujęciu dynamicznym. W przypadku problematyki związanej z 

koncepcją eko-innowacji za lukę poznawczą uznać można niewielkie odniesienie tej koncepcji 

do poziomu mikroekonomicznego, jak również słabe rozpoznanie wpływu różnego typu eko-

innowacji i ich wzajemnych powiązań oraz czynników wewnętrznych wpływających na ich 

wdrażanie. Za najsłabiej opisany w literaturze oraz niezbadany obszar należy uznać 

rozpoznanie wpływu eko-innowacji na zmianę modelu biznesu, pod kątem jego komponentów 

i dynamiki procesu zmiany. Nierozpoznany jest również obszar badawczy związany z 

wymiarami kreowanej wartości pod wpływem eko-innowacji oraz zagadnieniem jej 

postrzegania przez przedsiębiorstwo oraz jego interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem 

klientów i społeczeństwa. 

Podstawowym celem poznawczym podjętych badań empirycznych jest identyfikacja 

związków między wprowadzeniem eko-innowacji a zmianą modelu biznesu przedsiębiorstwa. 

Szczegółowe cele poznawcze koncentrują się na kwestii zmiany modelu biznesu 

przedsiębiorstwa w zależności od typów wprowadzonych eko-innowacji, przesłanek i procesu 

ich wprowadzania, powiązań między nimi. Powinny one pozwolić na rozpoznanie wpływu 

określonego typu eko-innowacji na zmianę modelu biznesu, w kontekście zakresu i przebiegu 

procesu zmiany, jego dynamiki i złożoności oraz określenie, w jaki sposób eko-innowacje 

wpływają na kreowaną i przechwytywaną wartość dla przedsiębiorstwa, klienta i 

społeczeństwa.  

Dokonany przegląd wyników badań obcych wskazał na brak ugruntowanych metod i 

narzędzi analizy modeli biznesu przedsiębiorstw w ujęciu dynamicznym, w szczególności ich 

zmiany zachodzącej w wyniku wprowadzonych przez przedsiębiorstwo innowacji. W 

rozprawie zamierza się zatem zrealizować cel o charakterze metodycznym, wyrażający się w 

dążeniu do opracowania podejścia metodycznego oraz narzędzia badawczego, 

umożliwiającego badanie zmian modelu biznesu zachodzących pod wpływem eko-innowacji. 

Celem utylitarnym pracy jest przedstawienie rekomendacji w obszarze zarządzania 

wdrożeniami eko-innowacji w przedsiębiorstwach. 

Przeprowadzono szerokie studia literaturowe oraz badania empiryczne celem 

rozwiązania postawionego problemu badawczego i odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze. Studia literaturowe przebiegały w znacznej mierze zgodnie z rygorem 

systematycznego przeglądu literatury. Ze względu na niski poziom wiedzy i rozpoznania 

empirycznego w zakresie podjętej problematyki badawczej zdecydowano by badania 
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empiryczne miały charakter jakościowy i służyły realizacji celów poznawczych o charakterze 

eksploracyjnym i eksplanacyjnym. Za podstawowa  metodę badawczą przyjęto wielokrotne 

studium przypadku, przeprowadzone z wykorzystaniem kilku źródeł danych celem realizacji 

wymogów związanych z zapewnieniem wiarygodności danych i opartego na nich 

wnioskowania. Badania przeprowadzono dwutorowo – jako badania typu desk research oraz 

field research.  

Podmiotami prowadzonych badań były trzy przedsiębiorstwa celowo dobrane spośród 

firm, które uzyskały wyróżnienie w ramach programu GreenEvo Ministra Środowiska. W 

badaniach wzięli udział właściciele, prezesi i wiceprezesi, członkowie zarządu oraz kierownicy 

działów badawczo – rozwojowych. Badania zostały przeprowadzone w okresie styczeń – 

marzec 2016 roku i obejmowały przedsiębiorstwa zlokalizowane w południowej części Polski.  

Przeprowadzone studia literaturowe oraz badania empiryczne umożliwiły realizację 

celów poznawczych, metodycznych i utylitarnych pracy. Przede wszystkim zrealizowano cel 

poznawczy polegający na rozpoznaniu obecnego stanu wiedzy teoretycznej i wyników badań 

empirycznych w trzech obszarach badawczych stanowiących podstawę sformułowania 

problemu badawczego pracy. Umożliwiło to określenie luk badawczych i rekomendowanych 

kierunków badań, a także opracowanie założeń projektu badawczego. Badania umożliwiły 

realizację szczegółowych celów poznawczych powstałych w oparciu o przeprowadzone studia 

literaturowe dotyczące modelu biznesu i jego zmiany, eko-innowacji, a w szczególności 

związków między eko-innowacją a modelem biznesu przedsiębiorstw. Odpowiadają one na 

pytanie jakie są przesłanki wdrożenia i jakie różne typy eko-innowacji są wdrażane przez 

badane przedsiębiorstwa, w tym również jakie powiązania między nimi występują. Badania 

odpowiadają również na pytanie o to jak przebiega proces wdrażania eko-innowacji, jak eko-

innowacje są związane ze zmianą modelu biznesu - czy zmianie podlegają tylko wybrane 

komponenty modelu, poszczególne moduły czy cały model oraz jak przebiega proces zmiany 

modelu biznesu pod wpływem eko-innowacji w zależności od typu wprowadzonej eko-

innowacji, w tym jaka jest dynamika zmiany, przebieg procesu i jego złożoność. Rozpoznano 

również, w jaki sposób eko-innowacje wpływają na kreowaną i przechwytywaną wartość dla 

przedsiębiorstwa, klienta i społeczeństwa. 

Osiągnięto cel o charakterze metodycznym poprzez opracowanie określonego podejścia 

metodycznego i narzędzia badawczego służącego jego realizacji, co umożliwiło  badanie zmian 

modelu biznesu, zachodzących pod wpływem eko-innowacji.  

Wnioski z badań mogą zostać wykorzystane w praktyce gospodarczej, realizując tym 

samym cele utylitarne pracy. Poprzez identyfikację wpływu różnych typów eko-innowacji na 
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zmianę modeli biznesu (w tym zarówno na poszczególne komponenty modeli biznesu jak i na 

modele biznesu jako całość), mogą wpłynąć na usprawnienie zarządzania wdrożeniami eko-

innowacji w przedsiębiorstwach. Poprzez identyfikację wpływu eko-innowacji na wartość dla 

klienta i przedsiębiorstwa, mogą zwiększyć rentowność wydatkowanych przez 

przedsiębiorstwa środków na inwestycje w eko-innowacje. Ukazanie czynników wdrożenia 

eko-innowacji i wpływu na wartość dla firmy, klienta i społeczeństwa może także 

zintensyfikować i ułatwić projektowanie rozwiązań legislacyjnych stymulujących kreowanie 

realnej wartości dla interesariuszy przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań mogą się 

również przyczynić do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym, ponieważ aspekt środowiskowy działalności gospodarczej staje się jedną z 

podstaw konkurencji na tym rynku. 

Przyjęte w pracy podejście badawcze znalazło odzwierciedlenie w jej strukturze. 

Rozdział pierwszy koncentruje się na problematyce koncepcji modelu biznesu, przedstawiając 

genezę i ewolucję koncepcji, jej podstawowe ujęcia i definicje i rolę modelu biznesu w 

przedsiębiorstwie. Druga część rozdziału poświęcona jest ukazaniu koncepcji modelu biznesu 

w kontekście strategii przedsiębiorstwa, jak również na tle innych koncepcji teoretycznych, w 

tym tych, które stanowią jej podstawy teoretyczne. 

W rozdziale drugim skupiono się na problematyce innowacji i zmiany modelu biznesu 

przedsiębiorstwa, począwszy od omówienia pojęcia innowacji i innowacyjności. Następnie 

zaprezentowano czynniki zmiany modelu biznesu, powiązano zmianę modelu biznesu z 

koncepcją cyklu życia wartości i ukazano proces zmiany modelu biznesu. W dalszej części 

rozdziału omówiono zagadnienie innowacji modelu biznesu i mechanizmy zmiany modelu 

biznesu. Rozdział zakończono przeglądem wyników badań empirycznych w obszarze 

innowacji i zmiany modelu biznesu. 

Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniu eko-innowacji oraz zmianie modelu biznesu 

związanej z eko-innowacją. W pierwszej części zaprezentowano podstawy teoretyczne eko-

innowacji i czynniki stymulujące wdrożenie eko-innowacji w przedsiębiorstwach. Następnie 

skupiono się na przedstawieniu roli eko-innowacji w przedsiębiorstwie i jej związków z 

modelem biznesu, zagadnieniu wpływu eko-innowacji na zmianę modelu biznesu, jak również 

wpływu eko-innowacji na szersze struktury ujmowane w kategorii łańcucha wartości 

przedsiębiorstwa. Rozważania teoretyczne uzupełniono o przegląd wyników badań z obszaru 

eko-innowacyjności i jej związku z zmianą modelu biznesu.  

Ostatni, czwarty rozdział rozpoczęto od identyfikacji luk poznawczych wskazujących 

nierozpoznany obszar badawczy, w którym lokuje się problematyka pracy. Następnie 
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omówiono koncepcję badań, koncentrując się na zdefiniowaniu problemu i pytań badawczych. 

Uzasadniono wybór metody badawczej, przestawiono zasady doboru przypadków oraz opisano 

organizację i przebieg badań empirycznych. Drugą część tego rozdziału poświęcono analizie 

deskryptywnej zgromadzonych danych w celu zidentyfikowania związków między 

wdrożonymi eko-innowacjami a procesem zmiany modeli biznesu badanych przedsiębiorstw. 

Rozdział zakończono wnioskami z przeprowadzonych badań skonfrontowanymi z wynikami 

badań empirycznych innych badaczy.  

Pracę zamyka Zakończenie zawierające relację z realizacji celów pracy oraz wskazanie 

kierunków dalszych badań w zakresie eko-innowacji i zmiany modeli biznesu przedsiębiorstw 

w ich poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej opartej na dostarczaniu wartości w 

wymiarze środowiskowym. 

 

Katowice, 17.05.2016 r. 
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