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Cele rozdziału

Przedstawienie podstawowych obszarów przedsiębiorczych szans biznesowych oraz społecz-
nych związanych z przedsiębiorczą aktywnością w przestrzeni cyfrowej.
W szczególności przybliżono:

• zakres możliwości wykorzystania instrumentów przestrzeni cyfrowej w efektywnym zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami komercyjnymi i społecznymi;

• istotę e-przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej zilustrowaną przykładem start- 
-upów w Tauron SA;

• proces e-przedsiębiorczości społecznej uzupełniony przykładem akcji crowdfundingowej 
#NaRoguDekerta.

1.1. Zakres przedsiębiorczości w praktyce zarządzania

Obecnie przestrzeń cyfrowa obejmuje wszystkie wymiary życia gospodarczego, 
publicznego, społecznego i osobistego. Jej znaczenie wzrasta wraz z rozwojem 
pragmatyki ekonomii dzielenia się (sharing economy). Jak twierdzi noblista 
Michael Spence, współdzielenie się niewykorzystanymi zasobami kapita-
łu fizycznego, finansowego i ludzkiego oraz umiejętnościami jest procesem 
przyspieszającym (Spence, 2015). Proces współdzielenia obejmuje nowe formy 
produkcji, transakcji i konsumpcji (Gata, 2015) zarówno w indywidualnej ak-
tywności biznesowej, jak i instytucjonalnej. Wyzwala kreatywność i inspi-
ruje do innowacyjnie ukierunkowanego ciągłego uczenia się. Coraz szersze 
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wykorzystywanie przestrzeni cyfrowej w aktywności codziennej ludzi i dzia-
łaniach komercyjnych oraz niekomercyjnych jest konieczne i nieodwracalne.

Wykorzystanie instrumentów przestrzeni cyfrowej umożliwia kreowanie 
przedsiębiorczych szans rozwoju nie tylko dużych, ale także mikro, małych 
i średnich firm oraz organizacji społecznych bez względu na sektor działalności. 
Obszary rozwoju i wzrostu konkurencyjności na rynku są związane z:

1. szeroko rozumianą komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną;
2. tworzeniem nowych modeli biznesu;
3. tzw. rozszerzoną rzeczywistością, opartą na bardzo szybkim przetwa-

rzaniu wielkich zbiorów danych (big data) oraz rozwiązaniach aplika-
cyjnych i interfejsach.

Instrumenty nowych technologii cyfrowych zostały najszerzej wdrożone 
w praktyce zarządzania w zakresie komunikacji marketingowej z klientami 
oraz z partnerami biznesowymi, w szczególności z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych i rozwiązań mobilnych oraz chmurowych. W Polsce naj-
popularniejsze z nich to Facebook, znacznie mniej Twitter oraz Instagram. 
Szybko rozwijającą się koncepcją jest marketing treści (content marketing). 

Rys. 1.1. Najczęściej wykorzystywane kanały komunikacji firm w relacjach z klien-
tami w 2016 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARP, 2017.

W komunikacji z klientami firmy w dalszym ciągu stosują raczej tra-
dycyjne kanały, a mniej niż połowa wykorzystuje serwisy społecznościowe. 
Komunikacyjne funkcje stron internetowych przedsiębiorstw są typowe 
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i znane. Stosunkowo rzadko wykorzystywane są w indywidualizacji relacji 
z klientami i partnerami, co aktualnie tworzy dodatkowe szanse zatrud-
niania aktywnych i kreatywnych pracowników własnych lub zewnętrznych.

Najczęściej wykorzystywane w przedsiębiorstwach funkcje strony internetowej 

• Na stronach prezentowane są wyroby, katalogi lub cenniki produktów bądź usług przed-
siębiorstwa; w 2016 roku z tej funkcji korzystało 63,6% firm w Polsce.

• Firmowe strony umożliwiają również składanie zamówień i sprawdzanie stanu ich re-
alizacji on-line.

• Kolejną chętnie stosowaną funkcją strony, udostępnianą przez blisko 70% dużych przed-
siębiorstw, jest zamieszczanie informacji o wolnych stanowiskach pracy i możliwość 
przesyłania dokumentów aplikacyjnych on-line.

Do najrzadziej używanych w przedsiębiorstwach funkcji strony należy jej personalizacja 
(7,6%).

Źródło: PARP, 2017

W komunikacji zewnętrznej organizacje mogą wykorzystywać przestrzeń 
cyfrową do budowania relacji biznesowych i sieci współpracy z wykorzy-
staniem struktur wirtualnych. Instrumenty przestrzeni cyfrowej mogą być 
stosowane w modelach biznesu we wszystkich jego wymiarach: kształto-
wania unikalnej wartości dla klienta, korygowania najważniejszych działań 
i zasobów, kształtowania relacji z partnerami biznesowymi, kształtowania 
kanałów sprzedaży (np. sprzedaż on-line w formule B2B, B2C, P2P), relacji 
z klientami oraz profilowania klientów, jak również rozwiązywania proble-
mów firmy przez crowdsourcing. Wykorzystanie sieciowego wirtualnego 
tłumu stosuje najszerzej Wikipedia. Instytucje finansowe zaczęły włączać 
wirtualny tłum do poszukiwania nowych rozwiązań obsługi klientów, np. 
portal Bank Pomysłów Banku Zachodniego WBK (Marcinkowska, 2018). 
Wirtualny tłum włączany jest także w finansowanie przedsięwzięć. Obecnie 
najpopularniejszymi portalami/platformami finansowania społecznościowe-
go w Polsce są Kickstarter.com, PolakPotrafi.pl i Wspieram.to (Kowalczyk, 
Dudacz, 2018, s. 48). Przykłady zastosowania nowych instrumentów techno-
logii informacyjnej w modelu biznesu e-przedsiębiorstwa sportowego zostały 
obszernie przedstawione przez S. Koperę (2016, s. 159–174). Zakres wykorzy-
stania instrumentów przestrzeni cyfrowej w przedsiębiorczych działaniach 
biznesowych i społecznych rozwija się dynamicznie. 
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Rys. 1.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach według 
klasy wielkości w 2016 roku 
Źródło: PARP, 2017.

Obecny zakres stosowania mediów społecznościowych przez przedsiębior-
stwa różnej wielkości w Polsce nie jest wysoki. Portale, blogi i mikroblogi są 
wykorzystywane najczęściej przez duże firmy. Serwisy społecznościowe stosuje 
około połowy dużych przedsiębiorstw, a tylko 1/5 małych. Relatywnie niski 
zakres wykorzystania mediów społecznościowych w biznesie tworzy dużą 
przestrzeń szans przedsiębiorczych dla przedsiębiorstw, ale także dla bardziej 
intensywnego rozwoju nowych zawodów, takich jak bloger/blogerka czy „in-
fluencer”/ „influencerka”. 

Instrumenty przestrzeni cyfrowej mogą być zastosowane w budowaniu 
wewnętrznych relacji społecznych w przedsiębiorstwach oraz usprawnianiu 
komunikacji z pracownikami i pomiędzy nimi. Do tych celów wykorzysty-
wane są media społecznościowe i wewnętrzne platformy społecznościowe, np. 
Jive-n (Leonardi, Neeley, 2018, s. 98). Taki sposób użytkowania przestrzeni 
cyfrowej sprzyja tworzeniu wewnętrznych społeczności wirtualnych, co może 
pozytywnie wpłynąć na krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspomaga-
nie przedsiębiorczych zachowań pracowników i rozwój przedsiębiorczości 
korporacyjnej. Pracownicy mogą mieszkać, gdzie chcą, oraz pracować w któ-
rymkolwiek miejscu świata i w różnych godzinach, w zależności od strefy geo-
graficzno-czasowej. Zmieniająca się formuła i charakter pracy pracowników 
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stanowią obszar szans przedsiębiorczych dla przedsiębiorstw i organizacji 
społecznych, zwłaszcza w aktualnej sytuacji niedoboru specjalistycznych 
kompetencji na rynku pracy. 

Odrębnym wyzwaniem, ale zarazem wielką szansą rozwoju dla działań 
przedsiębiorczych są możliwości związane z tzw. rzeczywistością rozszerzoną 
(augmented reality – AR) w biznesie, która jest nie do końca rozpoznana i okre-
ślona, ale już teraz kreuje nową przestrzeń szans i zachowań przedsiębiorczych. 
Jak prognozują M.E. Porter i J.E. Heppelmann, rozszerzona rzeczywistość:

Łącząc atuty ludzi i maszyn, radykalnie zwiększa tworzoną wartość, oddziałuje 
na sposób konkurowania. Nic dziwnego więc, że w nadchodzących latach będzie 
oddziaływać na przedsiębiorstwa we wszystkich branżach oraz na instytucje spo-
łeczne. Zmieni nasz sposób uczenia się, podejmowania decyzji i współdziałania 
(Porter, Heppelmann, 2018, s. 43).

Termin „przestrzeń rozszerzona” lokuje się pomiędzy powszechnie znanymi 
określeniami: przestrzeni cyfrowej – nazywanej najczęściej wirtualną, i prze-
strzeni rzeczywistej – fizycznej. Każdy człowiek zna przestrzeń fizyczną, nazywa-
ną czasem przestrzenią rzeczywistą, gdyż doświadcza jej wszystkimi zmysłami. 
Przedsiębiorstwo lub organizacja społeczna ma adres, tzn. miejsce możliwe do 
zlokalizowania, ma nazwę, obejmuje zespół konkretnych pracowników i part-
nerów znanych z nazwiska i imienia. Każda firma lub organizacja ma formalne 
atrybuty obejmujące konkretny (w warunkach polskich) numer NIP, REGON 
lub PESEL. Przestrzeń cyfrowa obejmuje przestrzeń aktualnie opanowaną przez 
internet przez różnorodne instrumenty, w tym media społecznościowe. Nie moż-
na jej ograniczyć do administracyjnie wyodrębnionego państwa, województwa, 
miasta czy jego części. A w przypadku ludzi – może to być konkretna osoba 
znana z imienia i nazwiska lub przez hasło, nick, albo po prostu wirtualny tłum.

Przestrzeń rozszerzona łączy natomiast walory oraz zagrożenia przestrze-
ni cyfrowej i rzeczywistej. Atrybuty rozszerzonej rzeczywistości są już dość 
szeroko wykorzystywane w zakresie kształtowania oferty innowacyjnych pro-
duktów czy usprawniania procesów wewnętrznych firm. W IKEA oferuje się 
klientom aplikacje do aranżacji wnętrz pokoi i całych mieszkań oraz domów 
z wykorzystaniem produktów firmy. Firma Ford stosuje aplikacje w trójwymia-
rowym projektowaniu modeli samochodów z wykorzystaniem hologramów ich 
prototypów. Znana w Polsce firma DHL stosuje AR w szkoleniu pracowników 
w czasie rzeczywistym oraz w całym procesie magazynowania oraz segre-
gowania towarów. We wszystkich przytoczonych przykładach zastosowane 
mogą być instrumenty mediów społecznościowych w zarządzaniu procesami 
wizualizacji (np. Instagrama oraz Snapchata), tworzeniu wartości dla klienta 
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oraz szerzej – w kreowaniu nowej strategii konkurowania przedsiębiorstw 
komercyjnych i społecznych. Niezależnie od zakresu użycia instrumentów 
przestrzeni cyfrowej i rozszerzonej podstawą sukcesu jest jednak człowiek – 
obywatel AI (artificial intelligence), celowo i efektywnie stosujący zaawanso-
wane technologie informacyjne.

Powyżej naszkicowano popularne obszary zastosowania instrumentów prze-
strzeni cyfrowej w zarządzaniu przedsiębiorstwami komercyjnymi1 z punktu 
widzenia przedsiębiorczych szans i zakresów możliwości. Zakresy możliwości 
ciągle się rozszerzają wraz ze wzrostem wiedzy i rozwoju technologii infor-
macyjnych. W organizacjach społecznych można zastosować te instrumenty 
na podobnych płaszczyznach, tj. w komunikacji zewnętrznej, w sferze budowy 
relacji społecznych, jak również w kształtowaniu nowych elastycznych modeli 
biznesu w generowaniu wartości społecznych oraz w szeroko rozumianej komu-
nikacji marketingowej. Zastosowanie instrumentów przestrzeni cyfrowej jest 
efektywnym sposobem nawiązywania społecznych relacji z najważniejszymi 
partnerami i tworzenia społecznej sieci współpracy (networking), pozyskiwania 
zasobów (crowdsourcing i crowdfunding) oraz dynamicznych relacji z klientami 
i beneficjentami, ale także współtworzenia unikatowych wartości społecznych 
z kluczowymi partnerami komercyjnymi i społecznymi2. Przedsiębiorcze 
szanse rozwoju przedsiębiorstwa społecznego wynikające z zastosowania in-
strumentów przestrzeni cyfrowej obejmują także komunikację wewnętrzną 
z pracownikami i wolontariuszami oraz pomiędzy nimi w znacznie szerszym 
zakresie aniżeli w przypadku firm. Można zaryzykować tezę, że sukces dużych 
przedsiębiorstw społecznych zależy od ich wirtualnej społeczności. 

Aktywność przedsiębiorstw komercyjnych i społecznych w przestrzeni cyfrowej 
może być synonimem e-przedsiębiorczości (digital entrepreneurship) w zakresie ich 

zachowań przedsiębiorczych z zastosowaniem technologii cyfrowych, w szczególności 
mediów społecznościowych, dużych zbiorów danych, rozwiązań mobilnych i chmury 

obliczeniowej*.

Obszarami rozwoju e-przedsiębiorczości w aktualnej rzeczywistości biznesowej 
i społecznej mogą być wszystkie sfery aktywności firmy i organizacji społecznej 

w przestrzeni cyfrowej. 

* Przytoczony zakres terminu „e-przedsiębiorczość” był podstawą badań ekspertów Komisji Europejskiej 
w ramach Scientific and Technical Research Reports (Bacigalupo, Kampylis, Punie, Van den Brande, 2016, 
s. 20).

1 Termin „przedsiębiorstwo komercyjne” jest używany zamiennie z terminem „firma” jako 
określenie przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą ( for profit).

2 Rozwinięty model biznesu polskiego przedsiębiorstwa społecznego jako propozycję pomię-
dzy biznesem a dobroczynnością i filantropią przedstawiła M. Kurleto (2016, s. 94–95).
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1.2. E-przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna

Zastosowanie instrumentów przestrzeni cyfrowej w celach biznesowych może 
być inspiracją do założenia własnego przedsiębiorstwa w tej przestrzeni. Jest 
to e-przedsiębiorczość indywidualna (individual e-entrepreneurship). Zakres 
działalności w tym wypadku może obejmować wszystkie obszary przestrzeni 
rzeczywistej oraz obszary specyficzne, charakterystyczne dla przestrzeni cyfro-
wej. Przykładami sukcesów tego typu e-przedsiębiorczości są m.in. rozwój por-
tali Amazon, e-Bay czy Allegro, BlaBlaCar, ale także bardzo szybka ekspansja 
e-sklepów i wzrost udziału e-handlu w tradycyjnych sieciach handlowych. Te 
przypadki wskazują na niezwykłe tempo wykorzystywania przedsiębiorczych 
szans oraz pojawiania się przestrzeni nowych możliwości dla potencjalnych 
przedsiębiorców. Szczególnie szybko rosną przedsiębiorcze szanse dla e-przed-
siębiorczości w turystyce i sporcie3.

Indywidualną działalnością gospodarczą w przestrzeni cyfrowej można ob-
jąć wszelkie usługi wspomagania już istniejących przedsiębiorstw i organizacji 
społecznych, w szczególności w zakresie komunikacji marketingowej, a także 
w innych wymiarach komunikacji biznesowej z klientami, interesariuszami 
oraz z wirtualną społecznością. 

Przestrzeń cyfrowa odkrywa dla energicznych entuzjastów wielkie obszary 
szans biznesowych. Daje prawie nieograniczone możliwości lokowania w niej 
własnych nowych firm, oferujących nawet najbardziej nowatorskie i nieocze-
kiwane produkty i usługi. Nowo utworzona firma w cyfrowej rzeczywistości 
nazywana jest „start-upem”. Istnieje wiele definicji start-upu. Najczęściej ich 
wskazywanymi cechami są4:

• krótka historia działalności (do 10 lat),
• innowacyjność,
• skalowalność,
• wyższe ryzyko aniżeli w przypadku „tradycyjnych” przedsięwzięć, ale 

również wyższy zwrot z inwestycji w przypadku sukcesu.

3 Obszerne propozycje praktyczne prowadzenia biznesu turystycznego w przestrzeni cyfro-
wej przedstawił S. Kopera już w 2010 roku, w rozdziale pt. E-przedsiębiorczość (Przedsiębior- 
czość w turystyce, 2010, s. 41–76); specyfikę sportu uwzględnił w rozdziale pt. Przedsię- 
biorstwo sportowe w przestrzeni wirtualnej (Kopera, 2016, s. 159–182); natomiast zastoso-
wanie mediów społecznościowych w sporcie zawarł wraz ze S. Kościółkiem w odrębnym 
rozdziale przytaczanej książki (Kopera, Kościółek, 2016). Szerzej o e-komunikacji marke-
tingowej dla działań przedsiębiorczych w sporcie – K. Nessel (2016, s. 401–416).

4 Artykuł dyskusyjny w Wikipedii z sierpnia 2015 roku. 
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W przypadku lokowania nowego przedsiębiorstwa w przestrzeni cyfrowej 
konieczne jest uwzględnienie ryzyka związanego z bezpieczeństwem cyfrowym 
oprócz typowego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Istnieje kilka koncepcji budowania nowej, zwinnej i energicznej firmy. Eric 
Ries (2011) zaproponował proces przedsiębiorczości zakładania start-upu na-
zwany odchudzonym start-upem (lean start-up), składający się z trzech etapów:

1) definiowania wizji, uczenia się i eksperymentowania;
2) sterowania pomysłem produktu/usługi bądź firmy w lokowaniu na rynku;
3) akceleracji rozwoju produktu/usługi i firmy przez innowacyjność.

Indywidualnie realizowany proces przedsiębiorczości w przestrzeni cyfro-
wej nazywany jest e-przedsiębiorczością indywidualną. 

W każdym przypadku lokowanie działalności gospodarczej w przestrzeni 
cyfrowej wymaga wiedzy z zakresu:

• specyfiki rynku przestrzeni cyfrowej i nowych mediów;
• specyfiki zarządzania e-przedsiębiorstwem;
• bezpieczeństwa działalności w przestrzeni cyfrowej.

Zdobywana wiedza wspomaga:

• procesy percepcji okazji i szans przedsiębiorczych w okresie kreowania 
idei/pomysłu;

• procesy poszukiwań wsparcia dla pomysłów na produkt, usługę czy 
własną firmę;

• proces lokowania nowego pomysłu na rynku.

Sugerowana powyżej liniowość uczenia się w praktyce występuje rzadko. 
Najczęściej jest to podwójna, czasem potrójna pętla uczenia się, po czym na-
stępuje weryfikacja „wyjściowej” wiedzy podstawowej, a raczej podstawowych 
zbiorów informacji, które dopiero w procesie uczenia się mogą stać się wiedzą 
przedsiębiorcy. U podstaw tego procesu leży sentencja wiele lat temu sformuło-
wana przez Toma Davenporta, że wiedza to informacja wzbogacona o doświad-
czenie, kontekst, interpretację i refleksję. Przedsiębiorca uczy się w działaniu.

Ukierunkowaniem uczenia się dla indywidualnego przedsiębiorcy jest po-
szukiwanie pomysłu na nowy produkt/usługę i firmę lokowane w przestrzeni 
cyfrowej i plasowanie ich na rynku. Te procesy w praktyce powinny stanowić 
spójny zbiór działań, w których znaczenie mają antynomie:
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wyobraźnia i intuicja biznesowa – liniowe uczenie się
spontaniczność – planowość i systematyczność. 

Wyobraźnia i intuicja biznesowa ukierunkowują uczenie się potencjalnego 
przedsiębiorcy w realizacji zamierzeń w całym procesie przedsiębiorczości. En-
tuzjazm i spontaniczność pozwalają na znajdowanie oryginalnych pomysłów, 
których lokowanie na rynku wymaga pewnych systematycznych działań. 

Typowy proces przedsiębiorczości składa się z pięciu etapów:

1. Poszukiwanie idei pomysłu nowego produktu/usługi i firmy. 
2. Poszukiwanie wsparcia dla realizacji pomysłu.
3. Wdrożenie pomysłu w życie.
4. Lokowanie firmy na rynku.
5. Przetrwanie i rozwój firmy.

Najbardziej tajemniczym i nierozpoznanym etapem tego procesu jest po-
szukiwanie idei, pomysłu, co wymaga kreatywności wspomaganej wyobraźnią 
i intuicją potencjalnego przedsiębiorcy. Realizacja pomysłu nowego produktu/
usługi i firmy wymaga wsparcia różnymi instrumentami instytucjonalnymi i po-
zainstytucjonalnymi oraz lokowania w sprzyjającym ekosystemie. Jest to okres 
preakceleracji wdrożenia pomysłu w życie. Wdrożenie pomysłu jest związane 
z założeniem konkretnej firmy lub określonej organizacji społecznej (w przypad-
ku realizacji pomysłów społecznych). Założona organizacja powinna rozpocząć 
samodzielną egzystencję na rynku w przestrzeni rzeczywistej i cyfrowej. 

Proces przedsiębiorczości jest to całość funkcji, procesów i aktywności związanych 
z rozpoznawaniem (percepcją) szans, okazji i możliwości (zasobów) oraz formułowaniem 

pomysłów, jak również budową organizacji/zespołów w celu osiągnięcia określonych 
korzyści z gotowością do ponoszenia ryzyka w przestrzeni rzeczywistej i cyfrowej.

Proces przedsiębiorczości – niezależnie od przestrzeni, w której jest realizowany 
– ma swoje skutki w przestrzeni rzeczywistej, tworzącej określony ekosystem 
przedsiębiorczości. Na przykład zatrudnianie pracowników regulują instytucje 

prawne przestrzeni rzeczywistej. Podatki oraz inne obciążenia publiczne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w przestrzeni cyfrowej są płacone 

w przestrzeni rzeczywistej, chociaż sposób ich przekazywania do urzędów skarbowych 
i innych organów publicznych może być wirtualny (np. w formule e-PIT, e-składka itd.).
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W warunkach polskich przedsiębiorczość indywidualną wspomagają róż-
norodne instytucje otoczenia biznesu, tworzące określony ekosystem wsparcia 
finansowego i pozafinansowego. W strukturze tego ekosystemu największy 
udział mają parki technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości, działa-
jące we wszystkich województwach, na poziomach regionalnym i lokalnym, 
ale także fundusze venture capital oraz seed capital i inne. 

Koncepcja odchudzonego start-upu E. Riesa jest rozpowszechniana w bar-
dzo dużych firmach, zwłaszcza amerykańskich. 

W transformacji koncernu GE z przedsiębiorstwa przemysłowego w globalną firmę prze-
mysłu cyfrowego wdrożono własną wersję koncepcji lean start-up pod nazwą FastWork 
(Immelt, 2017, s. 51).

Wynika to stąd, że przedsiębiorstwa dążą do zwiększenia swojej elastycz-
ności i zwinności na rynku, działając w warunkach:

• drastycznie postępującej globalizacji rynków, kapitału, technologii 
i wiedzy;

• wzrostu intensywności i różnorodności form konkurencji;
• wzrostu dostępu do zaawansowanej technologii informacyjnej;
• ogólnego wzrostu cyfryzacji, usieciowania ludzi i kształtowania się spo-

łeczeństwa cyfrowego;
• presji wprowadzania innowacji i zmian.

W tej sytuacji menedżerowie są motywowani do wdrażania koncepcji lean 
start-up przez wyławianie talentów i promowanie ducha przedsiębiorczości 
wśród pracowników. Oznacza to, że potencjalny e-przedsiębiorca może szukać 
swojego miejsca rozwoju i zakładać swój start-up także w strukturach funk-
cjonujących przedsiębiorstw. 

Stymulowanie i rozwijanie przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach jest 
koncepcją o ponad 30-letniej tradycji. Nazywane jest intraprzedsiębiorczością 
(intrapreneurship) lub przedsiębiorczością korporacyjną (corporate entrepre-
neurship)5. Cyfryzacja zarządzania przedsiębiorstwami sprzyja rozwojowi 
e-przedsiębiorczości korporacyjnej. Celem tej koncepcji jest stymulowanie 
i realizacja procesów innowacyjnych z wykorzystaniem przestrzeni cyfrowej 
we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje identyfikację 

5 Bardzo ciekawe propozycje strategicznego zastosowania koncepcji przedsiębiorczości kor-
poracyjnej w przedsiębiorstwach w: Dyduch, Bratnicki, 2018.
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oraz wspomaganie pracowników, tak aby realizowali proces e-przedsiębiorczo-
ści jak e-przedsiębiorcy prywatni. W przedsiębiorstwie powinny być tworzone 
struktury innowacyjne i klimat sprzyjający przedsiębiorczości pracowników. 
Obecnie wprowadzane są różnorodne rozwiązania akceleracji powstawania 
nowych firm innowacyjnych oraz poprawy ekosystemu ich wspierania. Naj-
bardziej zaawansowanym programem akceleracyjnym na polskim rynku jest 
Pilot Maker, w którym największy udział mają Tauron Polska Energia SA oraz 
Poczta Polska SA.

O cyfryzacji i start-upach w Tauron Polska Energia SA

mówi Grzegorz Lot6 (Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż, Dyrektor Wykonawczy 
ds. Klienta w Tauron Polska Energia SA)

Pobudzanie innowacyjności i cyfryzacji poprzez start-upy zewnętrznych specjalistów 

Grupa Tauron była uczestnikiem programu akceleracyjnego Pilot Maker. To projekt, któ-
ry wygrał blisko sześciomilionowe dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości – Scale Up. Założeniem konkursu było połączenie poten-
cjału start-upów z infrastrukturą, doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw, 
ukierunkowane na poszukiwanie „twardych” rozwiązań technicznych i technologicznych 
odpowiadających wyzwaniom dużych przedsiębiorstw. Program Pilot Maker skupił wokół 
siebie start-upy, które swoje rozwiązania opierają na realnych, zdefiniowanych wyzwaniach 
i wpisują się w kluczowe kierunki rozwoju Grupy Tauron. Do grona takich obszarów należy 
zaliczyć: e-mobility, smart home, smart grid, które były licznie reprezentowane w programie.  
W ramach programu realizowane były trzy nabory. Do programu zgłosiło się 128 start-upów, 
spośród których po przejściu przez poszczególne etapy selekcji do wsparcia w programie 
zakwalifikowano 28. Wybrani uczestnicy, przy aktywnym udziale specjalistów spółek Grupy 
Tauron, przeprowadzali testy / podejmowali prace na naszej infrastrukturze. Przedsięwzię-
cia te przerodziły się w konkretne projekty innowacyjne realizowane w Grupie TAURON.  
W realizację projektów zaangażowanych było łącznie 9 spółek GT, 20 ekspertów meryto-
rycznych, 10 kluczowych ekspertów biznesowych. Spodziewane efekty współpracy z pod-
miotami start-upowymi:

• możliwość rozwiązywania szczególnie trudnych wyzwań i problemów dla Grupy;
• dostęp do potencjalnie przełomowych innowacji;
• dostęp do nowych kompetencji i rozwiązań, niedostępnych w Grupie;
• możliwość skokowego rozszerzenia działalności, np. poprzez akwizycję;
• realizacja zadań w sposób zwinny;
•  scale up, czyli stworzenie lub rozwój nowego biznesu.

6 Wywiad przeprowadziła M. Bednarczyk, 18 kwietnia 2018 r.
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W przypadku kilku start-upów, po uwzględnieniu dotychczasowych efektów prac oraz du-
żego potencjału przetestowanych rozwiązań, przewiduje się kontynuację współpracy po-
przez systematyczne i odpowiednie rozszerzanie zakresu pilotaży lub realizację wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych. Niezależnie od tego Grupa Tauron w wyniku podjętej 
współpracy zdecydowała się również na komercyjną współpracę z dziewięcioma start-upa-
mi, z którymi obecnie finalizowane są umowy o współpracę na przetestowanie i w dalszej 
kolejności na prace pilotażowe z wykorzystaniem infrastruktury Tauron.

W jakim innym strategicznym obszarze korporacji wprowadzana jest cyfryzacja? 

W centrum strategii Grupy Tauron osadzony został klient. Z jednej strony mamy szeroką 
gamę produktów i usług oraz funkcjonalności dopasowanych do potrzeb klientów, wspie-
ranych przez kanały kontaktu dedykowane indywidualnym preferencjom klientów. Z dru-
giej strony zaś – efektowność i niezawodność wspierane nowoczesną technologią, m.in. 
RPA, BOT czy też AI. Firma chce zająć pozycję lidera w zakresie digitalnych form kontaktu 
z klientami, z naciskiem na mobile. W 2018 roku uruchomiono program transformacji tech-
nologicznej, która oprócz narzędzi bazowych, takich jak biling, skupia się głównie na CRM, 
funkcjonalnościach samoobsługi zarówno on-line, jak i mobile. Mobile staje się krok po 
kroku strategicznym kanałem kontaktu z klientami. 

Czy firma inspiruje, dopuszcza pracowników do tworzenia ich własnych start-upów w za-
kresie pobudzania innowacyjności korporacji? 

Do rozwoju innowacyjności w GT została otwarta platforma „Sfera innowacyjności”. Jest 
to miejsce, gdzie oprócz możliwości zgłaszania indywidualnych pomysłów pracowników 
organizowane są konkursy w poszczególnych kategoriach strategicznych kierunków 
działania Grupy Tauron. Grupa promuje działania na zasadzie „myśl i działaj jak start-up”. 
Do wsparcia tej inicjatywy wprowadzono uproszczony/szybki tryb podejmowania decyzji 
biznesowych w aspekcie nowych biznesów. Składane projekty przez spółki/pracowników 
mogą być szybko rozpatrywane, a zaakceptowane projekty mogą uzyskać znaczne środki 
z funduszu rozwoju nowych biznesów. W przypadku rozwoju wokół rdzenia przedsięwzięcia 
są realizowane w spółkach. Natomiast w przypadku projektów niebędących w zakresie 
działania Grupy miejscem wskazanym jest specjalnie utworzona spółka Magenta. Spółka 
ta ma na celu inkubację, rozwój, a potem pełną komercjalizację nowej działalności. 

Kto jest protektorem pomysłów pracowników? 

Przy zgłoszeniach indywidualnych protektorem jest bezpośredni przełożony. W przypadku 
konkursów każdorazowo powoływana jest interdyscyplinarna komisja oceniająca pomysły 
oraz ich potencjał biznesowy. 

Firma postawiła przed sobą cel: rozwój nowych biznesów. To znaczy, że oprócz rozwoju 
wokół rdzenia oraz doskonalenia core business firma poszukuje całkowicie nowych obsza-
rów do prowadzenia biznesu. Wymaga to oczywiście zaangażowania całego zespołu, od 
szeregowego pracownika po zarząd firmy. Po stronie zarządu spółki matki jest:
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• stworzenie warunków do innowacji i dalszego rozwoju wraz z systemem motywacji oraz 
twardych KPI kierowanych do spółek operacyjnych; 

• przeznaczenie środków finansowych na badania i rozwój (B+R) oraz nowe inwestycje, 
a także stworzenie przyjaznego dla otoczenia modelu wnioskowania oraz oceny pomy-
słów; 

• wyznaczenie konkretnych kierunków rozwoju oraz działań po stronie B+R, m.in. Strate-
gicznej Agendy Badawczej; 

• stworzenie innowacyjnego środowiska wokół grupy ściągającej innowacyjne formy 
biznesowe, ludzi oraz idee. 

Równocześnie po stronie spółek operacyjnych pozostaje poszukiwanie rozwiązań zbliżają-
cych je do realizacji postawionych przed nimi celów biznesowych. W ramach działalności 
rozwoju biznesu wyznaczona została strategia rozwoju, a razem z nią KPI i plany operacyjne. 
Równocześnie cyklicznie prowadzone są warsztaty innowacyjne z pracownikami operacyj-
nymi, którym wielokrotnie dedykowane są konkretne projekty.

Jak wynika z przytoczonego przykładu jednej z największych firm w Polsce, 
wprowadzanie założeń pobudzania przedsiębiorczości korporacyjnej także 
w zakresie e-przedsiębiorczości odbywa się na podstawie dwóch scenariuszy. 
Pierwszy obejmuje wprowadzanie zewnętrznych młodych, małych spółek 
(start-upów) do testowania nowoczesnych technologii w strukturze dużego 
przedsiębiorstwa. W tym scenariuszu funkcję wspomagania wdrażania inno-
wacyjnych przedsięwzięć pełni zewnętrzna instytucja akceleratora – w tym 
przykładzie jest to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Drugi 
scenariusz obejmuje kreowanie wewnętrznej infrastruktury wspomagania in-
nowacyjności pracowników i budowy przez nich własnych start-upów. Funkcję 
akceleratora pełni macierzyste przedsiębiorstwo. Na obecnym etapie wdraża-
nia tych scenariuszy nie jest możliwa ocena ich efektywności. 

1.3. E-przedsiębiorczość społeczna

Wykorzystanie instrumentów zaawansowanej komunikacji w przestrzeni cy-
frowej umożliwia realizację pięknych i pożytecznych celów w obszarze społecz-
nym oraz efektywne tworzenie wartości społecznych. Sprzyjającymi cechami 
współczesnych społeczności są wzrost wrażliwości społecznej i świadomości 
obywatelskiej oraz wzrost poziomu cyfrowego usieciowania społeczeństwa. Po-
twierdzeniem tego jest kolejny sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
J. Owsiaka w 2018 roku. W finale WOŚP pozyskano ponad 126 mln złotych 
dzięki współdziałaniu z ludźmi z całego świata. Fundacja WOŚP inicjowała 
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i realizowała całość procesów, ale także ponosiła wszelkie ryzyko, w tym finan-
sowe. Fundacja WOŚP jest przedsiębiorstwem społecznym.

Współcześnie trudno sobie wyobrazić efektywną realizację procesu przed-
siębiorczości społecznej w większej skali bez użycia przestrzeni cyfrowej. 
Jednak nie wszystkie aktywne działania w przestrzeni cyfrowej są procesami 
e-przedsiębiorczości.

Portal secure.avaaz.org w swoich akcjach społecznych skupiał w przestrzeni 
cyfrowej nawet 40 mln ludzi z całego świata. W każdej inicjowanej działalności 
wirtualny tłum był nieokreślony, ale najczęściej wielokulturowy i wielopo-
koleniowy, połączony wizją rozwiązania określonego problemu społecznego 
w określonym punkcie świata. Akcja rozpoczyna się od poszukiwania prob-
lemu społecznego i inicjowania wsparcia. Po uzyskaniu poparcia wystarczają-
cej liczby aktywnych w sieci osób rozpoczynane są konkretne działania w celu 
rozwiązania danego problemu społecznego. W wyniku tej aktywności wirtu-
alnego tłumu nie powstaje żaden społeczny organizacyjny byt, czyli organiza-
cja społeczna. Określony problem społeczny jest rozwiązywany nieformalnie, 
a ważna dla danej społeczności wartość jest tworzona przez wirtualny tłum. 
Aktywni w sieci ludzie (oraz niekiedy roboty) ponoszą ryzyko jedynie związa-
ne z bezpieczeństwem cyfrowym bez osobistego ryzyka finansowego. Dlatego 
procesów społecznych realizowanych w przestrzeni portalu secure.avaaz.org 
nie można nazwać procesami e-przedsiębiorczości. Przy czym nie jest to tylko 
prawidłowość terminologiczna związana z nazwaniem aktywności wirtualne-
go tłumu. Podstawą odróżnienia jest inny charakter zachowań pojedynczych 
osób na portalu aniżeli w przypadku realizacji procesu przedsiębiorczości. 

Zgodnie z przyjętymi wcześniej cechami procesu przedsiębiorcze działa-
nia osób i organizacji w sferze społecznej charakteryzują następujące cztery 
wymiary:

1) wrażliwość na zmiany, w tym zmiany społeczne;
2) innowacyjność charakteryzująca kreowanie idei i pomysłów nowych 

usług społecznych, nowych rozwiązań problemów społecznych i wpro-
wadzanie zmian społecznych;

3) ponoszenie ryzyka, w tym finansowego;
4) gotowość do uczenia się.

Przedsiębiorcze działania osób i organizacji mające na celu tworzenia war-
tości społecznych realizowane w przestrzeni cyfrowej nazywane są e-przed-
siębiorczością społeczną. 

Przestrzeń cyfrowa umożliwia przezwyciężenie głównych słabości polskich 
przedsiębiorstw społecznych w zakresie finansowania działalności społecznej 
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i rozpoznania rynku tych przedsiębiorstw7 przez zastosowanie crowdfundingu 
i crowdsourcingu8.

O doświadczeniach w zrealizowanym w 2017 roku projekcie społecznym 
zgodnie z procesem crowdfundingu #NaRoguDekerta9 mówi mgr Katarzyna 
Zając, młoda absolwentka startująca na rynku pracy społecznej, pracownik 
Fundacji ArchitectsPL.

Crowdfunding w praktyce realizacji projektu społecznego w Krakowie w przestrzeni 
cyfrowej według mgr Katarzyny Zając10

Na podstawie własnego doświadczenia…

Obecnie w Internecie jesteśmy wszyscy. Genialnym pomysłem było powstanie platform 
crowdfundingowych – to o wiele łatwiejszy sposób na organizację akcji społecznych. Nie 
zmieniły się jednak komponenty charakteryzujące przedsiębiorcze działania. To na ich pod-
stawie i dzięki ich przestrzeganiu możliwy jest sukces naszych działań w świecie on-line. 
E-przedsiębiorczość to także łatwy i sprawny dostęp do ważnych dla społeczeństwa infor-
macji. Staranna i przemyślana komunikacja z odbiorcami w mediach społecznościowych, 
inteligentna strona internetowa, możliwość szybkiego kontaktu – to ważne działania, które– 
odpowiednio realizowane – mogą nam przynieść wielkie korzyści. 

Czy działania społeczne są możliwe bez wykorzystania przestrzeni cyfrowej?

Tak, jednak w przestrzeni cyfrowej są one o wiele łatwiejsze do zrealizowania. W przypad-
ku akcji „Na rogu Dekerta” niejednokrotnie spotykaliśmy się z mieszkańcami Krakowa, by 
przekonać ich do słuszności naszych działań, wysłuchać sugestii i komentarzy. Jednak 
w mediach społecznościowych na bieżąco przekazywaliśmy informacje o naszej akcji, cza-
sem było ich kilka dziennie. Przekazywanie informacji w takim samym tempie, tak dużej 
grupie zainteresowanych, ale bez przekazu on-line po prostu nie byłoby możliwe. W akcjach 
społecznych warto łączyć działania on-line i off-line. 

7 Por. wyniki badań przedsiębiorstw społecznych w Polsce – Kurleto, 2016, s. 258.
8 Rozwinięcie tych koncepcji zawarto w rozdziale X.
9 Charakterystykę projektu z punktu widzenia kształtowania postaw przedsiębiorczych 

przedstawiono w: Bednarczyk, Kopera, 2018. Cyfrowa statystyka projektu obejmuje stro-
nę projektu, posty i filmy. Całkowita liczba wyświetleń strony projektu to około 500 tys., 
w tym 3000 płatnych; 370 tys. wyświetleń postów, w tym 15 tys. osób, które o tym mówią; 
21 filmów i całkowita liczba wyświetleń ponad 150 tys., w tym 28 tys. odtworzeń filmów  
z ponad 150 tys. wyświetleń postów. Wirtualna społeczność była międzynarodowa, po-
chodziła m.in. z USA.

10 Wywiad przeprowadziła M. Bednarczyk, na potrzeby niniejszej książki, 17 czerwca 2018 r.
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W jakim zakresie wykorzystanie instrumentów przestrzeni cyfrowej ułatwia kontakt z be-
neficjentami/klientami oraz interesariuszami działalności społecznej?

Czas w przedsiębiorczości jest niezwykle cenny, a dzięki przestrzeni cyfrowej oszczędzamy 
go. Dzięki dostępnym komunikatorom, mediom społecznościowym czy poczcie e-mail je-
steśmy w stanie rozmawiać z interesariuszami w czasie rzeczywistym, nikt nie musi czekać 
na odpowiedź, bo jest ona niemal natychmiastowa. 

Czy działania Fundacji w przestrzeni cyfrowej wynikają z jej modelu biznesu?

Fundacja ArchitectsPL promuje rozwój nowych technologii i kompetencji cyfrowych. 
Kształtujemy jej wizerunek na podstawie spójności przekazu informacji, jaki trafia od nas 
do społeczności. Nie wyobrażam sobie, abyśmy nie wykorzystywali przestrzeni cyfrowej 
w naszych działaniach.

Jakie są ryzyka w wykorzystaniu przestrzeni cyfrowej dla prowadzonej działalności spo-
łecznej?

Otwartość danych oraz dostęp do informacji są podstawą wiarygodności działań społecz-
nych. Ryzykiem w działalności społecznej opartej na e-przedsiębiorczości są zagrożenia, 
które czyhają na każdego internautę, np. kradzież wrażliwych danych. Jednak dużym za-
grożeniem, które jest najczęściej spotykane, jest po prostu hejt. A z nim trzeba nauczyć się 
mądrze walczyć.

Rozwiązywanie problemów społecznych przez organizacje publiczne 
z wykorzystaniem wirtualnego tłumu ma już wieloletnią tradycję w świecie. 
Miasto Nowy Jork (BigApp 3.0) organizuje co roku konkurs dla start-upów 
na aplikacje mobilne poprawiające jakość życia w metropolii w ogłaszanych 
corocznie nowych obszarach zarządzania miastem, takich jak edukacja, mobil-
ność, ekologia czy zdrowie, z których udostępniane są zbiory wielkich danych 
miejskich (big data). 

E-przedsiębiorczość społeczna może mieć zastosowanie w realizacji różno-
rodnych projektów w ważnych społecznie obszarach, takich jak:

• poprawa jakości życia społeczności lokalnych;
• poprawa sytuacji ludzi wykluczonych;
• promowanie e-pracy;
• inicjowanie i wdrażanie innowacji społecznych.

Istotnymi warunkami są motywacje liderów poszczególnych projektów spo-
łecznych oraz przestrzeganie zasad liniowości procesu e-przedsiębiorczości, 
tak aby efektywność zachowań przedsiębiorczych była najwyższa z możliwych. 
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1.4. Podsumowanie

Cyfryzacja (digitalizacja) współczesnej rzeczywistości jest procesem nieodwra-
calnym. Skutkuje w działaniach biznesowych i społecznych zakładaniem i pro-
wadzeniem własnych firm oraz realizacją przedsięwzięć społecznych w prze-
strzeni rzeczywistej, ale także w przestrzeni cyfrowej. Przestrzeń cyfrowa może 
być wykorzystywana w przedsiębiorstwach oraz organizacjach społecznych 
zarówno w sferze poprawy efektywności biznesowej, jak i przez pracowników 
oraz wolontariuszy w celu ich samorealizacji. W e-przedsiębiorczości indywi-
dualnej i korporacyjnej, ale także e-przedsiębiorczości społecznej, nieuchron-
ne jest uwzględnianie specyfiki przestrzeni cyfrowej i jej instrumentarium. 
Szczególne znaczenie ma wiedza z zakresu zarządzania e-organizacjami oraz 
znajomość ryzyk techniczno-technologicznych wraz z pozostałymi ryzykami 
immanentnie związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej i non 
profit. 

Zadania

1. Zaproponuj pomysł na e-firmę lub e-przedsięwzięcie społeczne oraz 
proces ich budowy i lokowania na rynku. Wskaż podstawowe szanse 
i zagrożenia ich egzystencji na rynku.

2. Wskaż możliwe wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządza-
niu wybraną małą lub średnią firmą. 

3. Podaj przykłady obszarów zarządzania małą firmą, w których można 
wykorzystać cyfryzację.

4. Przedstaw kilka przykładów zastosowania instrumentów mediów spo-
łecznościowych w zarządzaniu projektem społecznym. Omów szanse 
i zagrożenia dla sukcesu projektu wynikające z wykorzystania mediów 
społecznościowych.

Materiały uzupełniające 

1. Bieżące raporty z zakresu wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 
w Polsce oraz wiele ciekawych kursów on-line z praktyki przedsiębior-
czości: www.parp.gov.pl.
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2. Raporty roczne przygotowywane przez globalną firmę Accenture z od-
działami w Polsce w zakresie wizji rozwoju technologii i rozszerzonej 
rzeczywistości: Technology Vision 2018.

3. Aktualne dyskusje młodych firm z różnych sektorów działalności – start- 
-upów w Polsce: www.startuppoland.org.

4. Szanse przedsiębiorcze tkwiące w chmurze obliczeniowej (cloud comput- 
ing): Nowicka, 2013. 
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