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HYBRYDYZACJA MODELI BIZNESOWYCH 
W PROCESIE TWORZENIA INNOWACJI 
TECHNOLOGICZNYCH

Jacek Rybicki, Emilia Dobrowolska

Wprowadzenie

O becny etap rozwoju procesu tworzenia innowacji w go-
spodarkach najbardziej konkurencyjnych na świecie 

przejawia się w zjawisku usieciowienia kontekstu biznesowe-
go innowacyjnych przedsiębiorstw i konieczności konkuro-
wania w ekosystemach symbiotycznych. Skutkiem tego pro-
cesu jest hybrydyzacja generycznych modeli biznesowych, 
oparta na relacjach współpracy przedsiębiorstw. W  Polsce 
fenomen hybrydyzacji i  dywergencji modeli biznesowych 
jest na początkowym etapie swojego rozwoju. Luka badaw-
cza w ewolucyjnym podejściu do zagadnienia hybrydyzacji 
modeli biznesowych stanowiła zatem główny motyw podję-
cia tej tematyki badawczej przez autorów artykułu. 

Celem opracowania była identyfikacja pożądanego kie-
runku ewolucji modeli biznesowych, stosowanych przez 
polskie przedsiębiorstwa, komercjalizujące innowacyjne 
rozwiązania technologiczne. Dodatkowo, zamierzeniem 
badawczym było wskazanie kierunków przyszłych badań 
nad hybrydyzacją modeli biznesowych w sferze współpra-
cy nauki z biznesem. W badaniach przyjęto perspektywę 
ewolucyjną, umożliwiającą retrospektywne spojrzenie 
zarówno na proces tworzenia innowacji, jak i na proces 
hybrydyzacji modeli generycznych. 

Zastosowana metoda badawcza opierała się na analizie 
strukturalnej modeli biznesowych, stosowanych w proce-
sie tworzenia i  komercjalizacji wynalazków, jako efektu 
współpracy sfery biznesu i nauki. Metodą badawczą, jaką 
zastosowano w badaniach, było studium przypadku. Opi-
sano przypadek współpracy holenderskiej stoczni Amels 
z  uniwersytetem w  Delft, którego analiza pozwoliła na 
głębsze zrozumienie istoty badanego zjawiska jako do-
minującej tendencji wśród liderów innowacyjności Unii 
Europejskiej. Według European Innovation Scoreborad 
2017 (EIS 2017), należą do nich: Szwecja, Dania, Finlan-
dia, Holandia oraz Wielka Brytania. Zwrócono uwagę na 
powiazania między stosowanym modelem procesu inno-
wacji i  modelem biznesowym, wykorzystywanym przez 
przedsiębiorstwa w procesie komercjalizacji wynalazków. 
Zastosowane studium przypadku miało charakter eksplo-
racyjny oraz wyjaśniający. Efekt końcowy badań stanowią 
rekomendacje dotyczące przyszłych kierunków badań 
o  charakterze eksploracyjnym nad hybrydyzacją modeli 
biznesowych, stosowanych w sieciach współpracy. 

Struktura artykułu została podporządkowana przyjętej 
logice badawczej. Artykuł rozpoczyna przedstawienie 
podstawowych modeli biznesowych, stosowanych w two-

rzeniu innowacji. W kolejnej części artykułu omówiono 
modele bardziej złożone, które powstają na skutek nawią-
zywania relacji współpracy między partnerami. W następ-
nej części artykułu przedstawiono przykład hybrydowego 
modelu biznesowego, typu Open Business, bazującego na 
koncepcji otwartych innowacji, zwanego Connect and 
Develop Value. Jest on typowy dla stoczni holenderskich, 
zlokalizowanych w Dolinie Jachtowej (cztery na dziesięć 
wiodących na świecie stoczni, budujących luksusowe 
jachty oceaniczne, to stocznie holenderskie). W końcowej 
części artykułu wskazano kierunki przyszłych badań nad 
procesem hybrydyzacji modeli biznesowych w  polskich 
uwarunkowaniach tworzenia innowacji. 

Modele biznesowe Operator badawczy 
oraz Broker wiedzy w procesie 
tworzenia innowacji technologicznych

P ierwszym modelem procesu innowacji na świecie był 
model podażowy, który opierał się na teorii Schum-

peterowskiej. Funkcjonował on od lat 50. do połowy lat 
60. XX wieku (Jurczyk-Bunkowska, 2014, s.  42). Model 
zakłada, iż innowacje mają swoje źródło w  badaniach 
naukowych, stąd pochodzi anglojęzyczna nazwa tego 
modelu science-push (Hall, 1986, s. 22) (model innowacji 
pchanej przez naukę) (Rothwell, 2002, s. 116–117). 

Punkt wyjścia stanowią badania podstawowe, które 
prowadzą do poszerzenia dotychczasowego zasobu wiedzy. 
W  wyniku prowadzonych badań zdobyta wiedza mogła 
znaleźć zastosowanie w gospodarce (Czerniak, 2013, s. 21). 
Cechą charakterystyczną modelu jest położenie nacisku na 
czynniki podażowe, a pomijanie czynników popytowych. 

W kolejnym modelu kluczową rolę przypisano przedsię-
biorcom poszukującym innowacyjnych rozwiązań na ryn-
ku. Za twórcę popytowego modelu procesu innowacji uwa-
ża się J. Schmooklera (1966, s. 65–70), który przeprowadził 
badania w  czterech branżach: rolnictwie, kolejnictwie, 
przemyśle naftowym i przemyśle papierniczym. Rezultaty 
badań wskazały, że liczba patentów była pochodną zmian 
w popycie inwestycyjnym zgłaszanym przez poszczególne 
branże. Tylko w  nielicznych przypadkach innowacje były 
rezultatem poszerzenia zasobów wiedzy. Tym samym, to 
potrzeby rynkowe a  nie aktywne działania w  sferze B+R, 
stały się bodźcem do powstawania innowacji. W modelu 
popytowym to rynek odgrywa zasadniczą rolę w procesie 
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tworzenia innowacji, natomiast rola wiedzy sprowadza się 
do umożliwienia dokonania innowacji. Model popytowy, 
w odróżnieniu od podażowego, uwzględnia rosnący wpływ 
potrzeb klientów na tworzenie innowacji. Stąd model ten 
jest nazywany modelem innowacji ciągnionej przez rynek 
(model pull) (Rothwell, 2002, s. 117).

Kolejny model procesu innowacji powstał z połączenia 
logiki dwóch poprzednich. Model popytowo-podażowy 
funkcjonuje od połowy lat 70. XX wieku. W  modelu 
tym zakłada się, że innowacje rzadko są  wynikiem czy-
stego rozwoju technologicznego bądź zaspokojenia po-
trzeb rynku, bowiem mają one swoje źródło w obu tych 
czynnikach. 

W  latach 90. XX wieku czynniki rynkowe zaczęły od-
grywać zasadniczą rolę w procesie innowacyjnym. Model 
procesu innowacji zaczął przyjmować postać sieci uwzględ-
niającej pierwotne i wtórne sprzężenia między poszczegól-
nymi jego elementami (Marciniak, 2000, s. 38–39).

Równolegle z  ewolucją modeli procesu tworzenia in-
nowacji dokonywała się ewolucja modeli biznesowych 
służących komercjalizacji wiedzy. Najprostszym i  jedno-
cześnie najwcześniej stosowanym modelem biznesowym 
w procesie tworzenia innowacji był model Operatora.

Jak twierdzi K. Obłój (2002, s. 135–138), model Opera-
tora polega na koncentracji przedsiębiorstwa na jednym, 
wybranym aspekcie łańcucha wartości, czyli tworzeniu 
nowych technologii (Operator Badawczy), produkcji (Ope-
rator Produkcyjny), sprzedaży (Operator Marketingowy) itp. 

„Genotyp Operatora jest bardzo prosty, ponieważ robi on 
najlepiej jedną rzecz, a cała architektura strategiczna firmy 
została podporządkowana tej jednej, wybranej aktywności”. 

W  terminologii O. Gassmanna, K. Frankenbergera 
oraz M. Csika (2017, s.  346) odpowiednikiem modelu 
Operatora jest model nazwany przez wspomnianych ba-
daczy Wąska specjalizacja. Kontekst działania przedsię-
biorstwa stosującego model Operator badawczy przed-
stawia rysunek 1.

Model biznesowy Wąska specjalizacja w  przypadku 
badań i rozwoju polega na maksymalizacji korzyści wyni-
kających z nieustannego rozwoju kluczowych kompetencji 
w zakresie nowej technologii i umiejętności jej przystoso-
wania do potrzeb różnych sektorów, czy rynków. Podstawą 
sukcesu jest umiejętność szybkiego zaadaptowania wiedzy 
i  doświadczenia w  jednym obszarze na potrzeby innych 
podmiotów, korzystających z  nowej technologii. Co jest 
charakterystyczne, prace badawczo-rozwojowe koncentru-
ją się na działaniach, których efektem jest udoskonalenie 
i  rozwój istniejącej technologii lub opracowanie nowej 

technologii, zwykle przełomowej w  danym sektorze. Mo-
del biznesowy Operator badawczy czy Wąska specjalizacja 
jest charakterystyczny w  przypadku stosowania procesu 
tworzenia innowacji, opartego na modelu popytowym lub 
podażowym. Jest on typowy obecnie w Polsce w przypad-
ku instytutów badawczych oraz badawczo-rozwojowych, 
a  także uczelni wyższych, głównie politechnik. Kontekst 
działania Operatora badawczego stanowią autonomiczni 
dostawcy lub odbiorcy rozwiązań o  wysokim potencjale 
komercjalizacyjnym.

Pojawianie się nowych form współpracy między pod-
miotami, uczestniczącymi w procesie opracowywania i ko-
mercjalizacji innowacji technologicznych ściśle związane 
jest z powstawaniem kolejnych generacji modeli procesu 
innowacji. Nowa logika tworzenia innowacji wpływa na 
charakter i stosowane w praktyce formy współpracy oraz 
relacje międzyorganizacyjne. Zmienność logiki tworzenia 
innowacji determinuje jednocześnie nowe rozwiązania 
w  zakresie efektywnych modeli biznesowych, opartych 
na sieciach współpracy i unikalnych relacjach. Pojawienie 
się popytowo-podażowego modelu tworzenia innowacji 
miało wpływ zarówno na powstanie nowego modelu biz-
nesowego, jak i na kontekst działania przedsiębiorstw.

W naturalny sposób powstały warunki umożliwiające 
działalność brokerów wiedzy (Hargadon, 1998, s.  209– 

–221). Kontekst działania przedsiębiorstwa w oparciu o mo-
del Broker wiedzy przedstawia rysunek 2. Ten typ modelu 
biznesowego zakłada kreowanie wartości, poprzez handel 
wiedzą, w  zakresie innowacji oraz kapitału intelektualne-
go, na styku podaży i popytu. Relacje między dostawcami 
i odbiorcami innowacyjnych rozwiązań są  intensyfikowa-
ne, a rozwój technologiczny zwiększa swoje tempo i zasięg 
oddziaływania. Model biznesowy typu Broker wiedzy 
(Knowledge Broker) zakłada działalność przedsiębiorstwa 
w zakresie pośrednictwa między dostawcami i odbiorcami 
wiedzy, a  konkretniej między operatorami badawczymi 
i  przedsiębiorstwami zainteresowanymi komercjalizacją 
nowych technologii czy innowacjami materiałowymi, po-
wstałymi w oparciu o nowoczesne technologie. 

Usieciowienie współpracy w  procesie tworzenia inno-
wacji stworzyło warunki do powstania modeli bizneso-
wych, łączących w  sobie różne rodzaje modeli generycz-
nych, czyli do ich hybrydyzacji. Obecnie w  Polsce rolę 
brokerów wiedzy zaczynają odgrywać centra transferu 
technologii, działające przy uczelniach wyższych. Znaj-
dują się one jednak w początkowej fazie swojego rozwoju, 
lecz stanowią przykład współdziałania w układzie Opera-
tor badawczy – Broker wiedzy.

Rys. 1. Kontekst działania przedsiębiorstwa stosującego model Operator badawczy
Źródło: opracowanie własne
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Modele biznesowe przedsiębiorstw 
innowacyjnych w sieciach współpracy

W  następnej fazie rozwoju modelu tworzenia innowacji 
uwzględniono sprzężenia między procesami realizo-

wanymi wewnątrz firmy i poza nią, a także szeroko zakrojo-
ną współpracę w realizacji procesów innowacji z bliższym 
i  dalszym otoczeniem. Ponadto zostały wprowadzone 
rozwiązania zaawansowanego, strategicznego partnerstwa 
w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Model piątej generacji R. Rothwella jest określany jako 
System Integration and Networking Model (SIN Model). Za-
kłada on występowanie wertykalnych połączeń z klientami 
oraz dostawcami w  trakcie przebiegu całego procesu in-
nowacji, a także horyzontalnych połączeń przybierających 
formę joint ventures, aliansów i konsorcjów. Innowacje nie 
są  tylko wielofunkcyjnym procesem, ale przede wszyst-
kim są one możliwe dzięki sieci współpracujących ze sobą 
podmiotów (Rothwell, 1992, s.  236–237). Zwiększenie 
szybkości i efektywności rozwoju produktu, zgodnie z tym 
modelem, jest realizowane poprzez wewnętrzne działania 
organizacji, dzięki dostawcom i  użytkownikom, wykorzy-
staniu osiągnięć informatyki i  elektroniki, pozwalając na 
komunikowanie się z otoczeniem (Stawasz, 1999, s. 29–30). 
Przykładowa sieć współpracy w  procesie tworzenia inno-
wacji technologicznych została przedstawiona na rysun-
ku  3. Wyróżniono tam różne typy modeli biznesowych, 
które w rezultacie tworzą układ symbiotyczny.

Kolejnym etapem rozwoju modeli biznesowych, spe-
cjalizujących się w  tworzeniu nowych technologii było 
powstanie modelu biznesowego Biznes otwarty (Gassmann 
i in., 2017, s. 137), który bazuje na koncepcji otwartych in-
nowacji (Sopińska, Mierzejewska, 2017, s. 35–47). 

Koncepcja otwartych innowacji polega na łączeniu we-
wnętrznych i zewnętrznych pomysłów oraz wewnętrznych 
i zewnętrznych ścieżek wejścia na rynek. Model ten zrywa 
z przekonaniem o konieczności koncentracji na wewnętrz-
nym rozwoju, opartym na własnych badaniach i zasobach 
przedsiębiorstwa, bezpośredniej zależności między przy-
wództwem technologicznym a  sukcesem rynkowym oraz 
koniecznością bezwzględnej ochrony własności intelektual- 

nej. Warto podkreślić, że koncepcja ta zakłada, iż innowa-
cja nie musi pochodzić z wewnątrz przedsiębiorstwa, a źró-
dłem wartości jest nie tyle sama innowacja, ile lepszy model 
komercjalizacji, który ją wykorzystuje (Szymura-Tyc, 2015, 
s. 52). Koncepcja otwartych innowacji może być rozumiana 
zarówno jako zestaw praktyk umożliwiających czerpanie 
zysków z innowacji, jak i jako model poznawczy pozwala-
jący tworzyć, interpretować i badać te praktyki (West i in., 
2006, s. 285–289). 

W  ramach koncepcji otwartych innowacji wyróżnia się 
trzy kategorie procesów innowacyjnych: procesy dośrod-
kowe, procesy odśrodkowe i  procesy mieszane. Otwarta 
innowacyjność dośrodkowa (outside-in process) to proces 
polegający na wzbogacaniu zasobów wiedzy firmy poprzez: 
tworzenie związków z podmiotami zewnętrznymi – dostaw-
cami i klientami, a także poszukiwanie zasobów wiedzy w jej 
otoczeniu. Takie działania mogą przyczynić się do wzrostu 
innowacyjności przedsiębiorstwa. Procesy odśrodkowe (in-
side-out process) polegają natomiast na czerpaniu korzyści 
z  komercjalizacji rozwiązań, sprzedaży pomysłów na ryn-
ku. Tego rodzaju rozwiązania stwarzają szansę na rozwój 
dotychczasowego modelu biznesowego lub komercjalizację 
innowacji poza dotychczasowym modelem biznesowym. 
Innowacyjność mieszana (coupled process) polega z kolei na 
łączeniu innowacyjności odśrodkowej z  innowacyjnością 
dośrodkową. Podmioty z jednej strony poprzez uczestnictwo 
w aliansach czy przedsięwzięciach typu joint venture korzy-
stają z zasobów wiedzy partnerów, a z drugiej strony dzielą 
się własną wiedzą z partnerami. W tym przypadku przepływ 
wiedzy między podmiotem i  jego otoczeniem ma charak-
ter dwustronny. W  otwartej innowacyjności dośrodkowej 
i otwartej innowacyjności odśrodkowej przepływ wiedzy ma 
charakter jednokierunkowy. Uczestnicy zewnętrzni mogą 
pełnić rolę źródła innowacji (innowacja odśrodkowa) bądź 
przyczyniać się do komercjalizacji wiedzy (innowacja do-
środkowa) (Enkel i in., 2009, s. 311–312). Kreowanie modeli 
biznesowych w oparciu o powyższe koncepcje jest uwarun-
kowane między innymi pożądanym poziomem spójności 
i elastyczności sieci współpracy jako całości. 

Koewolucja opisanych modeli procesu tworzenia innowa-
cji i modeli biznesowych tworzy nowe uwarunkowania dla 

Rys. 2. Kontekst działania przedsiębiorstwa stosującego model Broker wiedzy
Źródło: opracowanie własne
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sposobu komercjalizacji wynalazków oraz transferu tech-
nologii. Współpraca sieciowa podmiotów gospodarczych, 
takich jak innowacyjne przedsiębiorstwa, instytuty badaw-
czo-rozwojowe, uczelnie wyższe, centra transferu techno-
logii, parki naukowo-techniczne czy dostawcy i kooperanci, 
jest podstawą powstawania ekosystemów symbiotycznych. 
W  ekosystemach tych zachodzi zjawisko powstawania in-
nowacyjnych modeli biznesowych, na skutek hybrydyzacji 
modeli już istniejących, co w efekcie prowadzi do procesu 
emergencji całej sieci.

Wprowadzenie innowacyjnego modelu biznesowego 
stanowi samo w  sobie innowację organizacyjną (Teece, 
2010, s. 183).

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej granice między 
modelami biznesowymi, tworzącymi sieć relacji są rozmyte 
i coraz trudniejsze staje się ich dokładne określenie. Z tego 
też powodu coraz większą popularność w  zarządzaniu stra-
tegicznym zyskują podejścia relacyjne i ewolucyjne (Stańczyk- 

-Hugiet, 2013, s.  134–144). Problem ten dotyczy nie tylko 
relacji występujących w modelach biznesowych, lecz głównie 
w układach tworzących sieć powiązań – sieć współdziałania 
(Czakon, 2016, s. 67–82). Ważnym problemem badawczym 
staje się analiza relacji między uczestnikami sieci, pojawia się 
zagadnienie trwałości tych relacji, spójności sieci, jej elastycz-
ności i kwestia walki konkurencyjnej między sieciami. Dużo 
uwagi poświęca się jednocześnie analizie przepływów warto-
ści między partnerami sieciowymi oraz analizie dopasowania 
aktywności kluczowych partnerów, tworzących relacje współ-
działania. Dodatkowo, kluczowego znaczenia nabierają war-
tości wnoszone i rozwijane przez uczestników sieci, strategie 
typu win/win … win/win i wzajemna kompatybilność modeli 
biznesowych poszczególnych uczestników sieci.

Przykład hybrydyzacji modeli 
biznesowych w tworzeniu innowacji 
technicznych w holenderskim 
sektorze stoczniowym

H ybrydyzację modeli biznesowych rozumie się jako 
zjawisko konfigurowania różnych genotypów modeli 

generycznych (podstawowych), w bardziej złożone struk-

tury sieciowe, przy zachowaniu ich specyficznych funkcji 
genotypowych. Każda z  funkcji genotypowych jest po-
tencjalnym źródłem wartości wnoszonych do sieci, a cała 
sieć może stanowić unikalny model biznesowy jako efekt 
połączenia modeli generycznych.

Hybrydyzacja modeli biznesowych odbywa się i może 
być analizowana na dwóch poziomach:

• na poziomie przedsiębiorstwa –  dotyczy łączenia 
w  spójną całość podstawowych modeli biznesowych, 
której efektem jest model stanowiący ich hybrydę, lub 
współistnienie kilku generycznych modeli bizneso-
wych w  jednej strukturze przedsiębiorstwa. Obok hy-
brydyzacji występuje zjawisko dekompozycji modeli 
biznesu, które polega głównie na rekonfiguracji ele-
mentów i relacji między nimi występujących w obrębie 
istniejącego modelu (Nogalski i in., 2016, s. 100),

• na poziomie sieci –  dotyczy łączenia różnych modeli 
biznesowych w spójną i elastyczną sieć współpracy, two-
rzącą układ symbiotyczny. Każdy z  uczestników sieci, 
bazując na swoim generycznym modelu biznesowym, 
dostarcza część wartości dla klienta, natomiast całkowita 
wartość dla klienta, oferowana jako rezultat współpracy 
sieciowej, jest sumą wniesionych wartości wszystkich 
uczestników sieci oraz dodatkowej wartości powstałej 
wskutek efektu synergii sieciowej całego ekosystemu biz-
nesowego (Chesbrough, Appleyard, 2007, s. 63).
Unikalność i  bariery imitacji mogą występować zatem 

na poziomie całej sieci, jak też na poziomie hybrydowego 
modelu biznesowego jako efekt dostosowania się podmiotu 
gospodarczego do potrzeb sieci jako całości. W zależności 
od sytuacji wyłania się hierarchia i podporządkowanie po-
szczególnych uczestników sieci. Nie jest ona jednak stała, 
lecz uzależniona od potrzeb dostosowania się do dynamiki 
ekosystemu biznesowego (Jabłoński, 2015, s. 6–7). 

Na rysunku 4  przedstawiono przykład hybrydowego 
modelu biznesowego, stosowanego w  procesie tworzenia, 
rozwoju i komercjalizacji innowacji technologicznych.

Model ten stosowany jest z  powodzeniem w  holender-
skim sektorze stoczniowym (przykład Doliny Jachtowej), 
ale może on również być wykorzystywany w innych sekto-
rach gospodarki.

Rys. 3. Przykładowa sieć współpracy w procesie tworzenia innowacji technologicznych
Źródło: opracowanie własne
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Przedstawiona sieć współpracy nauki z  biznesem 
generuje przychody, realizując projekty na zamówienie 
indywidualnych klientów, w  segmencie jachtów luksu-
sowych. Odpowiedzialność za synchronizację działań 
w sieci współpracy przyjmuje Orkiestrator, czyli stocznia 
jachtowa Amels. Stocznia ta, aby zrealizować projekt na 
zamówienie indywidualnego klienta, współpracuje z  do-
stawcami silników okrętowych, kadłubów, systemów te-
lekomunikacyjnych, producentami wyposażenia kabino-
wego i dostawcami układów elektrycznych (Operatorami 
produkcyjnymi). Rolę Operatora badawczego pełni w tym 
przypadku uniwersytet w  Delft. Poszczególne wydzia-
ły uniwersytetu współpracują zarówno ze stocznią, jak 
i z jej dostawcami, w zakresie transferu technologii, prac 
badawczych czy komercjalizacji wynalazków. Prowadzą 
one badania naukowe nad rozwojem nowych technologii, 
mających zastosowanie w  sektorze stoczniowym. Wy-
działy uczelni reprezentują takie dziedziny naukowe, jak: 
inżynieria materiałowa, bionika, elektronika, informatyka 
oraz telekomunikacja. Rolę Brokera wiedzy pełni spółka 
typu venture capital (należąca do grupy kapitałowej stocz-
ni Damen), która inwestuje w prace badawczo-rozwojowe, 
monitorując jednocześnie tendencje rozwojowe świato-
wego rynku nowych technologii, stosowanych w sektorze 
stoczniowym. Współpraca uczestników sieci ma charak-
ter ciągły a nie sporadyczny. Jest to przykład stosowania 
koncepcji otwartych innowacji w  modelu biznesowym, 
zwanym Biznesem otwartym.

Hybrydyzacja modeli biznesowych w  ramach sieci 
może ułatwić kreowanie nowych okazji rynkowych dla 
poszczególnych uczestników sieci, jak również stworzyć 
odpowiednie warunki do ich wykorzystania.

Kierunki przyszłych badań 
nad hybrydyzacją modeli biznesowych 
przedsiębiorstw innowacyjnych

S zczególnie istotna z punktu widzenia wzrostu innowa-
cyjności polskiej gospodarki jest kwestia przyszłego 

zróżnicowania i  w  konsekwencji hybrydyzacja modeli 
biznesowych polskich uczelni wyższych w kontekście ich 
uczestnictwa w tworzeniu sieci stymulujących innowacyj-
ność i  konkurencyjność przedsiębiorstw innowacyjnych. 
Obecnie nie są  jeszcze prowadzone badania dotyczące 
identyfikacji oraz dyferencjacji modeli biznesowych pol-
skich uniwersytetów pod względem ich wpływu na wzrost 
innowacyjności przedsiębiorstw, w  tym innowacji tech-
nologicznych. Główny nurt badań dotyczy natomiast wy-
korzystania koncepcji otwartych innowacji w kreowaniu 
innowacyjnych produktów oraz technologii przez polskie 
przedsiębiorstwa (Sopińska, 2017, s. 278–287).

Kierunki przyszłych badań nad hybrydyzacją mode-
li biznesowych mogą obejmować następujące obszary 
eksploracyjne:

• zmienność, złożoność oraz temporalność sieci (Li 
i  in., 2017, s. 1042–1046), w tym hybrydowych mode-
li biznesowych biorących udział w procesie tworzenia 
innowacji,

• modele biznesowe uczelni wyższych i  ośrodków B+R 
stosowane w  procesie kreowania wiedzy na potrzeby 
rozwiązań innowacyjnych,

• kierunki hybrydyzacji modeli biznesowych w sieciach 
tworzących innowacje,

• bariery i  stymulatory procesu hybrydyzacji modeli 
biznesowych,

Rys. 4. Przykład hybrydowego modelu biznesowego typu Biznes otwarty — holenderska 
Dolina Jachtowa
Źródło: (Rybicki, Dobrowolska, 2018, s. 168)
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• transgresję sektorową modeli biznesowych w procesie 
ich hybrydyzacji,

• hybrydyzację modeli biznesowych w sektorach wiodą-
cych pod względem innowacji technologicznych, ma-
teriałowych i produktowych.
Zasadność podjęcia proponowanych kierunków badań 

wynika z  faktu obecnej ewolucji koncepcji uczelni wyż-
szej w Polsce, czyli procesu przechodzenia od koncepcji 
uniwersytetu tradycyjnego do koncepcji uniwersytetu 
przedsiębiorczego (komercjalizacja wyników badań). 
Proces ten implikuje jednoczesne zmiany w obszarze sto-
sowanych obecnie modeli biznesowych uczelni wyższych 
i  przedsiębiorstw (komercjalizacja usług badawczych na 
potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw), a  także mo-
deli tworzenia innowacji (komercjalizacja wynalazków). 
Jednoczesne zmiany we wszystkich trzech wymienionych 
obszarach mają charakter koewolucyjny.

Podsumowanie

C elem artykułu była identyfikacja pożądanych kie-
runków ewolucji modeli biznesowych w  zakresie 

tworzenia innowacji technologicznych oraz wskazanie 
kierunków przyszłych badań nad hybrydyzacją modeli 
biznesowych w sferze współpracy nauki z biznesem. 

Konieczność współpracy przedsiębiorstw innowacyj-
nych w ramach sieci, która dopiero jako całość jest zdolna 
do kreowania, rozwoju i dostarczania wartości dla klienta 
oraz społeczeństwa, staje się naturalnym impulsem po-
budzania procesów hybrydyzacji modeli biznesowych 
przedsiębiorstw, tworzących symbiotyczne ekosystemy 
biznesowe. Biorąc pod uwagę przedstawione rozwiązanie 
holenderskie, można wyróżnić trzy płaszczyzny koewolu-
cji rozwiązań stosowanych aktualnie w Polsce:

• na płaszczyźnie koncepcji uniwersytetu –  wskazane 
jest podążanie polskich uczelni w  kierunku urzeczy-
wistnienia koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego,

• na płaszczyźnie procesu tworzenia innowacji –  wska-
zane jest przechodzenie od dominującego obecnie 
w  Polsce modelu popytowo-podażowego w  kierunku 
wykorzystania koncepcji otwartych innowacji, bazu-
jących na sieci współpracy typu Connect and Develop 
Value czy Connect and Create Value,

• na płaszczyźnie modelu biznesowego – konieczne jest 
przechodzenie od modelu Operator badawczy, powią-
zanego niekiedy z  modelem Broker wiedzy (Centra 
Transferu Technologii przy uczelniach wyższych), do 
modelu Biznes otwarty. 
Proponowane kierunki zmian zachodzących na trzech 

powiązanych ze sobą płaszczyznach stanowią warunki 
konieczne zarówno dywergencji dominującego obecnie 
w Polsce modelu procesu tworzenia innowacji, jak i pro-
cesu hybrydyzacji stosowanych modeli biznesowych w ra-
mach współpracy nauki i biznesu. Przyszłe badania nad 
dynamiką wspomnianych zmian mogą obejmować trzy 
wymienione płaszczyzny oraz odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące tempa wzrostu innowacyjności polskiej gospo-
darki na tle dominujących pod tym względem gospodarek 
Unii Europejskiej.
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Business Models Hybridization 
in Technological Innovation Process

Summary

The article presents, in a  synthetic way, business models 
evolution in innovative enterprises being an outcome 
of changing approaches to the innovation process. The 
article presents the complexity and a growing dynamics of 
innovation process in the contemporary business context. 
An example of the business cooperation model between 
Dutch shipyard Amels and Delft University has been 
investigated in it. This type of business model is called Open 
Business and is related to the concept of Open Innovation. 
In this case, the cooperation network making an innovative 
technologies could be named the Connect and Develop 
Value network. The analysed cooperation network is typical 
for leading innovative enterprises, operating today in the 
global competition landscape.
At the end of the article, the future research directions 
of the business models hybridization phenomenon at 
innovative enterprises and cooperating universities, which 
are connected in a symbiotic network, have been indicated.
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