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1. Wprowadzenie  1 

Prowadzenie efektywnej i skutecznej działalności biznesowej wymaga aplikacji 2 

różnorodnych metod oraz instrumentów zarządzania strategicznego i operacyjnego.  3 

Do najważniejszych z nich należą strategie biznesowe i modele biznesu. Pojęcia te często 4 

używane w biznesie, nie są jednak jednoznacznie definiowane w literaturze. Model biznesu  5 

i strategia powinny tworzyć układ spójnych założeń i współzależnych działań współ-6 

przyczyniających się do realizacji założonych celów organizacji ale relacje występujące 7 

pomiędzy tymi określeniami są niejednoznaczne i dość złożone1. Pojęcia modelu biznesu  8 

i strategii w zależności od kontekstu można rozumieć jako synonimy, albo traktować strategię 9 

jako część modelu lub model biznesu jako część strategii bądź przyjąć, że są to pojęcia 10 

rozłączne, różne. Dla potrzeb przedstawionego opracowania strategię rozumie się jako sposób 11 

w jaki przedsiębiorstwo stosuje obecne i potencjalne siły, by sprostać zmianom zachodzącym 12 

w otoczeniu, realizując przy tym własne cele. Polega więc ona na wdrażaniu i realizacji 13 

programu zaplanowanych zgodnie z modelem biznesu działań w określonej domenie, czyli 14 

biznesie2. Z kolei w przypadku modelu biznesu przedsiębiorstwa przyjęto, że jest on 15 

koncepcją sposobu prowadzenia działalności uwzględniając stan i diagnozę otoczenia. Kształt 16 

modelu to konfiguracja zasobów, działań i oferowanych produktów lub usług, która zapewnia 17 

wytworzenie wartości dla klienta i zapewniający wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez 18 

generowanie dochodu. Tworzenie wartości stanowi zatem atrybut modelu biznesu. Jest on  19 

o tyle ważny, że zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia szeroko rozumianej wartości 20 

traktowana jest jako jeden z istotnych warunków osiągania i utrzymywania przez niego 21 

przewagi konkurencyjnej oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. 22 

W globalnej, konkurencyjnej gospodarce tworzenie i wzrost wartości to strategiczne 23 

imperatywy działalności biznesowej. We współczesnym zarządzaniu wykorzystaniu 24 

wyspecjalizowanych instrumentów finansowych wzrostu wartości towarzyszy zjawisko 25 

rozszerzania zakresu przedmiotowego i metodycznego zarządzania wartością przedsię-26 

biorstwa, w tym poprzez tworzenie lub modyfikacje ich modeli biznesu. W tym kontekście 27 

problematyka badania dynamiki zmian modeli biznesu ukierunkowana na tworzenie a przez 28 

nie wartości jest ważna oraz aktualna zarówno w ujęciu teoretycznym jak i w praktyce 29 

zarządzania. Celem prezentowanej pracy jest ocena zmian w modelach biznesu jakie 30 

towarzyszą nowym koncepcjom tworzenia wartości a także pomiar tej wartości poprzez 31 

zastosowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW) Problem badawczy dotyczy identyfikacji 32 

zmian strukturalnych w modelach biznesu umożliwiających tworzenie i wzrost wartości dla 33 

klienta i właścicieli co wiąże się ze wskazaniem instrumentu pomiaru tej wartości. Pytaniami 34 

badawczymi związanymi z tak postawionym problemem badawczym są: 35 

                                                 
1 Por. Nogalski B., Szpitter A.A., Brzóska J.: Modele strategie w obszarze dystrybucji energii elektrycznej  

w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 11. 
2 Ibidem, s. 11. 
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1. Jakie zmiany strukturalne w modelach biznesu wywołują nowe koncepcje tworzenia 1 

wartości? 2 

2. Jakie cele i wyniki SKW uzyskiwane przez przedsiębiorstwa charakteryzują wartość 3 

dla klienta i właścicieli?  4 

W opracowaniu zastosowano metodykę badawczą wykorzystującą teorię modelowania 5 

biznesowego, w szczególności model biznesu oparty na teorii Nowej Ery Innowacji3 a także 6 

elementy Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)4. Podmiotem badań były modele 7 

biznesu przedsiębiorstw: produkcyjno-usługowego, transportowego oraz usług inżynierskich. 8 

2. Model biznesu – instrument kreowania wartości 9 

Prowadzone badania nad modelami biznesu5 wskazują na różnorodność podejść, 10 

koncepcji jak i definicji tego pojęcia6. Prezentowany przegląd koncepcji i modeli biznesu 11 

ograniczono do zakresu obejmującego najbardziej właściwego dla aspektów podjętej tematyki 12 

badań, a więc związku modelu biznesu z pojęciem wartości. Zakładając przy tym, że istotą 13 

modelu biznesu jest tworzenie unikalnej wartości dla klienta i organizacji co znajduje 14 

potwierdzenie w teorii modelowania biznesowego, bowiem bardzo wielu autorów uważa,  15 

że propozycja wartości jest centralnym elementem („sercem”) każdego modelu biznesu7 16 

Zdolność do tworzenia wartości, a dzięki niej osiąganie przewag konkurencyjnych  17 

i generowanie dochodu jest jednocześnie wyznacznikiem efektywnego modelu biznesu8.  18 

W koncepcjach modelu biznesu wyróżnia się dwa jego podstawowe wymiary. Pierwszy to  19 

w jaki sposób tworzona jest wartość dla klienta a w szczególności, które elementy modelu 20 

biznesu odgrywają tu zasadniczą rolę i w jaki sposób ta wartość będzie świadczona9. Drugi 21 

                                                 
3 Prahalad C.K., Krishnan M.S.: New Age of Innovation. McGraw Hill, 2008. 
4 Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie? PWN, Warszawa 

2002. 
5 Por. Brzóska J.: Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2014, s. 136-165. 
6 W przeglądzie literatury przedmiotu tylko w ostatnim dziesięcioleciu znajdujemy ponad 100 definicji modelu 

biznesu.  
7 Por. np.: Zott C., Amit R., Massa L.: The Business Model: Recent Developments and Future Research. 

“Journal of Management”, Vol. 37(4), 2011, p. 1019-1042; Teece D.J.: Business Models, Business Strategy 

and Innovation. “Long Range Planning”, Vol. 43(2-3), 2010, p. 172-194; Chesbrough H.: Business Model 

Innovation: Opportunities and Barriers. “Long Range Planning”, Vol. 43(2-3), 2010, p. 354-363; Demil B., 

Lecocq X.: Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. “Long Range Planning”, Vol. 43 

(2-3), 2010, p. 227-246. 
8 Amit R., Zott C.: Value creation in e-business. “Strategic Manage Journal”, Vol. 22, 2001, p. 493-520; Brzóska 

J., Jelonek D.: Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i 

studium przypadku. „Przegląd Organizacji”, nr 9, 2015, s. 48-55. 
9 Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook of Visionaries, Game Changers and 

Challengers, Strategyzer Series. Wiley 2010, p. 26-29; Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., 

Witek-Hajduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008,  

s. 56-68; Chesbrough H., Rosenbloom R.S.: The role of the business model in capturing value from innovation: 

evidence from Xerox Corporation's technology spin‐off companies. “Industrial Corp Change”, Vol. 11(3), 

2002, p. 529-555. 
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ważny wymiar modelu biznesu to przechwytywanie wartości dla przedsiębiorstwa dające mu 1 

dochód Nie bez znaczenia jest tu więc zmaterializowanie finansowe wartości poprzez 2 

płatność umożliwiającą przekształcenie otrzymanych przez przedsiębiorstwo strumieni 3 

pieniędzy w dochody na co zwraca D.J. Teece10. Wielkość tworzonej wartości zależna jest  4 

w dużym stopniu od architektury i charakteru zasobów oraz działań ujętych w modelu 5 

biznesu11. Zależności pomiędzy wartością dla klienta a przechwytywaniem wartości łączy się 6 

z sieciami wartości i strategicznymi wyborami będącymi komponentami modeli biznesu12. 7 

Według A. Osterwaldera i Y. Pigneura, (badaczy reprezentujących pragmatyczną szkołę 8 

kreowania wartości) „model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki 9 

organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z wytworzonej wartości”13.Warto 10 

zauważyć, że centralnie zlokalizowana propozycja wartości (rys. 1), z jednej strony czerpie  11 

z obszaru działań i zasobów oraz wykorzystywania współpracy, z drugiej strony jej 12 

zmaterializowanie wymaga dobrych relacji z klientami, właściwej identyfikacji segmentów 13 

rynku oraz wyboru kanałów dystrybucji i komunikacji. Propozycja wartości zorientowana jest 14 

na zaspokajanie potrzeb klientów przez przedsiębiorstwo, a idąc dalej na rozwiązywanie 15 

problemów klientów co decydować będzie o wyborze oferty tej organizacji. O wyborze tej 16 

oferty decydować może wiele jej elementów docenianych przez określony segment klientów. 17 

Wymieniane są tu jako przykładowe takie cechy jak: cena, nowość, dostosowanie do 18 

indywidualnych potrzeb, skuteczność, marka, niższe koszty, niższe ryzyko, dostępność, 19 

wygoda czy użyteczność .Organizacja może kierować swoją propozycję wartości zarówno do 20 

jednego jak i większej liczby segmentów klientów odpowiednio ją dostosowując do ich 21 

oczekiwań. Przedsiębiorstwo może również oprzeć swój model biznesu na obsłudze rynku 22 

niszowego, rynku masowego lub dywersyfikacji kierując swoją ofertę do całkowicie 23 

odrębnych segmentów, gdzie każda z grup ma całkowicie odmienne potrzeby. Organizacja 24 

może przyjąć jeden model biznesu dla wszystkich obsługiwanych rynków; może też dla 25 

każdego segmentu lub rynku zaadaptować odmienne modele14. Warto podkreślić, że dla 26 

opracowania swojej koncepcji Autorzy wykorzystali doświadczenia czterystu siedem-27 

dziesięciu specjalistów, członków sieci Business Model Innovatiion Hub15. Prezentowany 28 

model biznesu jest często stosowany w praktyce gospodarczej, działalności doradczej  29 

                                                 
10 Teece D.J.: op.cit, p. 172-194. 
11 Zott C., Amit R.: Designing your future business model: An activity system perspective. “Long Range 

Plann.”, Vol. 43, 2010, p. 216-226; Casades-Masanell R., Ricart J.E.: From Strategy to Business Model and 

onto Tactics. “Long Range Plann.”, Vol. 43(2-3), 2010, s. 195-215; Brzóska J.: Process of implementing 

innovations at metallurgical products servicing and trading company. From Conference Proceedings 23rd 

International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 2014, Tanger 2014, 

Ostrava, Czech Republic, p. 1625-1628. 
12 Knop L.: The process of cluster management, [in:] Sroka W., Hittmár Š. (eds.): Management of network 

organization. Theoretical problems and dilemmas in practice. Springer 2015, p. 105-120. 
13 Osterwalder A., Pigneur Y.: op.cit., p. 26-29. 
14 Ibidem, p. 24-29. 
15 Ibidem, s. 18. 
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i projektowaniu. Z kolei F. Newth podkreśla ścisłe związki konfiguracji czynników 1 

materialnych i niematerialnych w generowaniu wartości dla klientów i przedsiębiorstwa16. 2 

 3 

 4 
Rys. 1. Model biznesu opracowany przez A.Osterwaldera i Y. Pigneura 5 
Źródło: Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook of Visionaries, Game 6 

Changers and Chalengers, Strategyzer Series. Wiley 2010, p. 26. 7 
 8 

Ważną tendencją w modelowaniu biznesowym jest wykorzystywanie innowacji  9 

w tworzeniu wartości. Ich rolę w tworzeniu wartości w modelach biznesu podkreślają  10 

w swoich pracach m.in. J. Brzóska i M. Krannich17,18, G. Hammel19 a także C.K. Prahalad  11 

i M.S. Krishnan20, Innowacje umożliwiają tworzenie wartości dla klientów (nowe produkty, 12 

nowe metody obsługi klienta, relacje prosumenckie) oraz wartości dla interesariuszy 13 

(zrównoważony rozwój, nowe technologie, nowe łańcuchy wartości, wzrost efektywności)21. 14 

Przykładem modelu biznesu eksponującego rolę innowacji w tworzeniu wartości jest taka 15 

koncepcja oparta na zasadach tzw. Nowej Ery Innowacji (NEI), której twórcami są  16 

C.K. Prahalad i M.S. Krishnan22. Autorzy ci traktują model biznesu jako jeden  17 

z najważniejszych elementów struktury potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego 18 

przedsiębiorstwa służący jego transformacji. Opiera się on na konfiguracji architektury 19 

społecznej oraz architektury technicznej połączonych procesami biznesowymi, co 20 

przedstawiono na rysunku 2. 21 

                                                 
16 Newth F.: Business Models and Strategic Management. A New Integration. Business Expert. New York 2012, 

p. 8. 
17 Krannich M., Brzóska J.: Modele biznesu innowacyjnej energetyki. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego, z. 280, Katowice 2016, s. 7-20. 
18 Brzóska J.: op.cit., s. 136 i dalsze. 
19 Hamel G.: Leading the revolution. Harvard Business School Press, Boston, USA 2002, p. 59-68. 
20 Prahalad C.K., Krishnan M.S.: op.cit., p. 15-29. 
21 Por. Dohn K.: The configurational approach in supply chain management (SCM) of steel goods. 

“Metalurgija”, Vol. 53, Iss. 2, 2014, p. 265-268; Szmal A., Jodkowski M.: Technical-economic perspective of 

using composite alternative fuels in metallurgical production. 24th International Conference on Metallurgy and 

Materials, Brno, Czech Republic, June 2015, p. 2-4; Baran J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M.: Making eco-

innovation measurable – are we moving towards diversity or uniformity of methods and indicators? 

SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2, p. 787-798. 
22 Prahalad C.K., Krishnan M..: op.cit, p. 44 and next. 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/43075
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/43075
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 1 

 2 
Rys. 2. Model biznesu oparty na zasadach Nowej Ery Innowacji  3 
Źródło: Opracowanie na podstawie: Prahalad C.K., Krishnan M.S.: New Age of Innovation. McGraw 4 

Hill, 2008, p. 29-46. 5 
 6 

W prezentowanym modelu ważną rolę odgrywają uwarunkowania otoczenia, w którym 7 

eksponuje się możliwości wykorzystywania zasobów globalnych oraz indywidualne podejście 8 

do klienta umożliwiające rozumienie jego potrzeb i problemów. Strukturalna część modelu 9 

składa się z trzech głównych komponentów, którymi są: 10 

 architektura społeczna (zasoby wiedzy, systemy zarządzania, kompetencje, rozwój 11 

pracowników, motywacja), 12 

 architektura techniczna (urządzenia informatyczno-telekomunikacyjne, komputery, 13 

systemy ICT, maszyny itd.), 14 

 procesy biznesowe stanowiące połączenie tych baz (w istocie infrastrukturalnych)  15 

i zarazem czerpiące z nich zasoby niezbędne do realizacji odpowiednich produktów 16 

tworzących wartość dla klienta.  17 

Już ten syntetyczny przegląd podejścia do modeli biznesu wskazuje na duże znaczenie  18 

w ich budowie koncepcji tworzenia i zatrzymywania wartości. Eksponuje się przy tym dwa 19 

jej aspekty: wartość oferowaną klientowi oraz wartość generowaną dla rozwoju 20 

przedsiębiorstwa poprzez osiąganie dochodu. Doceniając rolę innowacji w tworzeniu wartości 21 

w przyjętej metodyce badań wykorzystano model biznesu oparty na zasadach Nowej Ery 22 

Innowacji traktując go jako model referencyjny. 23 
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2. Metodyka badań 1 

Najczęściej w badaniach teoretycznych i empirycznych nad modelami biznesu wyróżnia 2 

się trzy ich perspektywy: 3 

 wyborów i koncentracji na określonym obszarze priorytetowym (zbiór dotyczący 4 

wyboru określonego obszaru np. polityki obsługi rynku), 5 

 aktywności (badania na poziomie organizacji mające charakter jakościowy  6 

i ilościowy, pomiar oraz ocena wartości i dochodu), 7 

 normatywną (opisy modeli biznesu w sposób opisowy i graficzny, budowanie  8 

i systematyka ontologii modeli biznesu)23. 9 

Badania , których wyniki są prezentowane w artykule prowadzone były na poziomie 10 

trzech organizacji biznesowych, były nimi: 11 

 przedsiębiorstwo spedycyjno-transportowe, 12 

 przedsiębiorstwo usługowo-handlowe, 13 

 przedsiębiorstwo inżynierskich usług energetycznych. 14 

Obejmowały one charakterystykę tworzonej wartości oraz jej pomiar a także zmiany 15 

struktury modeli biznesu w szczególności ich zasoby i procesy biznesowe. Dokonano analizy 16 

porównawczej modeli biznesu badanych przedsiębiorstw w aspekcie tworzenia wartości. 17 

Metodykę badania opartą na trzech podstawowych komponentach(etapach) badawczych,  18 

co przedstawiono na rysunku 3.  19 

 20 

 21 

Rys. 3. Metodyka badań  22 
Źródło: Badania własne. 23 

                                                 
23 Zob.: Brzóska J.: Zmiany modelu biznesu przedsiębiorstwa transportowego a dynamika wartości. Zeszyty 

Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 101, Gliwice 2017, s.76-78. 
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Pierwszy etap to studia literaturowe oraz analiza i ocena oddziaływania otoczenia 1 

powszechnego oraz konkurencyjnego na modele biznesu i ich zmiany Dotyczyły one badań 2 

teoretycznych nad modelami biznesu, analizę możliwości ich aplikacji w praktyce 3 

gospodarczej co pozwoliło wybrać model referencyjny(model biznesu oparty na zasadach 4 

Nowej Ery Innowacji). Drugim etapem badań była identyfikacja koncepcji tworzenia nowej 5 

wartości i jej źródeł. Ostatni etap to analiza strukturalna i porównawcza modeli biznesu 6 

badanych przedsiębiorstw. Składa się ona z dwóch obszarów badań. W pierwszym z nich 7 

oceniono zmiany jakościowe modelu biznesu. W szczególności analizowano zmiany jego 8 

struktury związane tworzeniem nowej wartości Za najważniejsze uznano takie elementy 9 

modelu biznesu jak: architektura społeczna (zasoby niematerialne), architektura techniczna 10 

(zasoby materialne) i procesy biznesowe. Drugim obszarem analizy porównawczej jest ta jej 11 

cześć, która umożliwia ilościowy pomiar wartości. Do pomiaru wartości uzyskanych poprzez 12 

zastosowanie odpowiedniego rodzaju modele biznesu wykorzystano elementy Strategicznej 13 

Karty Wyników (BSC)24. Wartość tworzoną przez modele biznesu reprezentowały więc 14 

wyniki uzyskane w czterech perspektywach: 15 

  finansowej, 16 

  Klientów, 17 

  procesów biznesowych i zasobów technicznych, 18 

 rozwoju kapitału ludzkiego. 19 

Celem zastosowanej triangulacji metod badawczych było dokonanie wieloaspektowej 20 

oceny nowej wartości tworzonych przez analizowane modele biznesu badanych 21 

przedsiębiorstw.  22 

4. Studia przypadków  23 

4.1. Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne  24 

Badania empiryczne w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym (zwane dalej 25 

Przedsiębiorstwem A) przeprowadzono w latach 2008-2017. Przedsiębiorstwo jest jedną ze 26 

spółek grupy kapitałowej (zwaną GK) sektora paliwowo-energetycznego, działa w ramach tej 27 

grupy od 1997 roku. Obecnie jej działalność biznesowa obejmuje cztery obszary: 28 

kompleksową obsługę manewrową bocznic kolejowych, usługi transportowe w zakresie 29 

przewozów kolejowych, usługi spedycyjne oraz naprawy pojazdów kolejowych. Zatrudniając 30 

w 2017 roku 286 pracowników Spółka generowała przychody ze sprzedaży na poziomie  31 

ok. 85 mln zł a wielkość zysku operacyjnego wynosiła ok. 6,0 mln zł. W badanym okresie 32 

można wyróżnić dwa modele biznesu Pierwszy z nich funkcjonował w latach 2008-2012. 33 

                                                 
24 Por. Kaplan R., Norton D.: op.cit., p. 20 and next. 
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Drugi wdrażano na początku 2013 r. i jest aktualnym modelem biznesu przedsiębiorstwa 1 

Charakterystykę wartości generowanej przez te modele biznesu przedstawia tabela 1.  2 

Tabela 1 3 

Wartość tworzona przez modele biznesu Przedsiębiorstwa A 4 

Charakterystyka wartości tworzonej przez modele biznesu 

Rodzaje i źródła 

tworzenia 

wartości 

Model biznesu realizowany w latach 

2008-2012 

Model biznesu realizowany od roku 2013 

Wartość dla 

klienta  

 

 

Usługi przewozowe produktów GK 

realizowane w sposób niezawodny  

i efektywny. Specjalizacja  

w transporcie paliw stałych. 

Elastyczność, gotowość i dostosowanie 

się do potrzeb transportowych GK. 

Prosty łańcuch wartości oparty na 

jednym operacyjnym procesie 

biznesowym. Relacje z klientami 

ograniczające się do podmiotów GK. 

Rola wykonawcy w relacji z klientami. 

Utrzymanie wartości realizowanej przez 

dotychczasowy model biznesu. Nowa wartość 

wynikająca z rozszerzenia działalności .Podjęto 

działalność w zakresie spedycji oraz 

efektywnego zarządzania bocznicami 

klejowymi. Wartością dla klienta jest 

elastyczność i specjalizacja w naprawach 

określonych rodzajach grup taboru kolejowego, 

a także realizowane usługi transportowe dla 

klientów spoza GK charakteryzujące się 

niezawodnością i relatywnie niskich cen usług. 

Na wybór oferty wpływa ugruntowana renoma 

w zakresie kolejowych usług transportowych  

i spedycyjnych paliw stałych, dobra lokalizacja 

bocznic kolejowych 

Rozwinięty łańcuch wartości obejmujący wiele 

operacyjnych procesów biznesowych. Budowa 

CRM. 

Wartość dla 

organizacji  

Znaczący wpływ spółki zarządzającej 

GK na strumień przychodów i poziom 

kapitału własnego. Koszt kapitału 

wynikający z polityki GK. Zapewnione 

przychody z GK. Wpływ na zysk 

ekonomiczny w obszarze kosztów 

operacyjnych. 

Ustabilizowany wynik finansowy z usług 

świadczonych dla GK. Strumień „nowych” 

przychodów z usług dla klientów spoza GK. 

Znaczny przyrost kapitału własnego 

finansującego zakupy nowoczesnego taboru 

kolejowego powoduje wzrost jego kosztu co 

wpływa na obniżenie zysku ekonomicznego. 

Możliwości wzrostu zysku poprzez obniżenie 

kosztów wynikające z efektu skali.  

Źródło: Badania własne. 5 
 6 

Koncepcja nowej wartości opierała się na rozszerzeniu działalności biznesowej (nowe 7 

usługi, nowe rynki) pozyskaniu nowoczesnych urządzeń logistycznych i rozwoju kapitału 8 

ludzkiego. Nowa koncepcja tworzonej wartości wymaga zmian w strukturze modelu biznesu. 9 

Najważniejsze z nich przedstawiono w tabeli 2. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku 10 

zmiany architektury technicznej związana była z szerokim zakresem inwestycji co 11 

podwyższało koszt kapitału własnego a tym samym obniżało wielkość zysku ekonomicznego. 12 

13 
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Tabela 2 1 

Zmiany struktury modelu biznesu Przedsiębiorstwa A (synteza) 2 

Okres badań   2008-2012 2013-2017 

elementy modelu: architektura społeczna  

kapitał ludzki – poziom 

i struktura zatrudnienia 

(% udział pracowników 

z wyższym 

wykształceniem)  

stabilny poziom zatrudnienia  

ok. 140 pracowników (12,8) 

dynamika zatrudnienia poziom  

286 pracowników w 2017 roku (17,4) 

Kapitał ludzki – 

kompetencje 

umiejętności, wiedza  

kompetencje i umiejętności 

związane z usługami transportu 

kolejowego. Znajomość potrzeb 

transportowych klientów – spółek 

z GK, wykorzystanie wiedzy 

ukrytej 

nowe kompetencje: znajomość krajowego 

rynku usług transportu kolejowego, 

kompetencje w usługach spedycyjnych , 

zarządzanie bocznicami kolejowymi, naprawy 

i modernizacje środków transportu 

kolejowego, relacje z klientami głównie  

z sektorów surowcowych i energetycznych, 

system rozwoju i motywacji pracowników, 

formalizacja zasobów wiedzy  

elementy modelu: architektura techniczna  

Zasoby materialne  

infrastruktura kolejowa, tabor 

kolejowy o zróżnicowanym 

stopniu zużycia, średni poziom 

wyposażenia. Relatywnie niski 

poziom kapitału 

inwestycje w nowoczesny tabor kolejowy, 

wyposażenie oddziału napraw i modernizacji 

taboru kolejowego, przejęcie do eksploatacji 

dobrze zlokalizowanych bocznic kolejowych, 

znaczący wzrost kapitału 

 Systemy ICT  

podstawowe systemy ICT 

(rachunkowość, ewidencja 

kadrowa, ewidencja majątku) 

system controllingu, system planowania  

i kontroli usług, wdrożony system CRM 

elementy modelu – procesy biznesowe  

Procesy biznesowe  

proces transportowy przewozów 

kolejowych, proces obsługi 

klientów Grupy Kapitałowej  

 

 procesy spedycji , procesy zarządzania 

ruchem i eksploatacji bocznic kolejowych , 

proces napraw i modernizacji taboru 

kolejowego, proces obsługi klientów rynku 

krajowego  

Źródło: Opracowanie własne oraz Brzóska J.: Zmiany modelu biznesu przedsiębiorstwa transporto-3 
wego a dynamika wartości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zrzą-4 
dzanie, z. 101, Gliwice 2017, s. 90. 5 

 6 

Ilościowy wymiar tworzonej wartości reprezentują mierniki ujęte w perspektywy 7 

Strategicznej Karty Wyników, co przedstawiono w tablicy 3. Prezentowane informacje 8 

wskazują na wzrost wartości i efektywności przedsiębiorstwa. Ich dynamika dość jest 9 

zróżnicowana. Największe sukcesy tworzenia nowej wartości to dynamika przychodów  10 

i aktywów logistycznych, wzrost liczby klientów, poprawa struktury portfela sprzedaży 11 

korzystne zmiany w zatrudnieniu. Nie nastąpiła istotna poprawa w innowacyjności 12 

pracowniczej. Stosunkowo skromny jest poziom zysku ekonomicznego co wiąże się  13 

z koniecznością sfinansowania kapitałem własnym inwestycji tworzących nową wartość. 14 

15 
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Tabela 3 1 

Pomiar generowanej wartości w Przedsiębiorstwie A 2 

Wynik Miara 2008 2012 2013 2017 

Perspektywa finansowa 

Zysk ekonomiczny (EVA) tys. zł 1022 645 938 920 

Dynamika przychodów rok poprzedni =100 100 112 207 179 

Zwrot z kapitału Zysk netto/wartość kapitału 

(%) 

5,4 3,4 5,9 5,2 

Perspektywa rynkowa 

Udział klientów spoza GK % 4,1 6,4 18.3 26,1 

Poziom zadowolenia klientów % brak 

danych 

82,3 80,5 83,7 

Liczba nowych klientów ilość 0 1 6 11 

Perspektywa procesów i zasobów technicznych 

Jakość świadczonych usług Liczba reklamacji/liczba usług 

transportowych(%) 

2,3 3,1 4,2 2,8 

Liczba nowych procesów 

biznesowych 

ilość 

 

1 0 4 3 

Wartość aktywów 

logistycznych i wyposażenia 

mln zł 21,2 24,4 122.3 142,7 

Perspektywa rozwoju kapitału ludzkiego 

Innowacje pracownicze Liczba innowacji 

wewnętrznych 

3 5 4 5 

Produktywność pracowników  Wartość sprzedaży na 

1pracownika (tys. zł) 

134,7 142,3 202.3 243,1 

Wzrost liczby wykwalifiko-

wanych pracowników  

Liczba inżynierów  

i ekonomistów 

17 19 37 45 

Źródło: Opracowanie własne oraz Brzóska J.: Zmiany modelu biznesu przedsiębiorstwa transporto-3 
wego a dynamika wartości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zrządza-4 
nie, z. 101, Gliwice 2017, s. 92. 5 

 6 
Największe sukcesy tworzenia nowej wartości to dynamika przychodów i aktywów 7 

logistycznych, wzrost liczby klientów, poprawa struktury portfela sprzedaży korzystne 8 

zmiany w zatrudnieniu. Nie nastąpiła istotna poprawa w innowacyjności pracowniczej 9 

Stosunkowo skromny jest poziom zysku ekonomicznego co wiąże się z koniecznością 10 

sfinansowania kapitałem własnym inwestycji tworzących nową wartość. 11 

4.2. Przedsiębiorstwo inżynierskich usług energetycznych  12 

Badania empiryczne w przedsiębiorstwie inżynierskich usług energetycznych 13 

(Przedsiębiorstwo B) przeprowadzono w latach 2012-2017. Jest ono prywatną spółką 14 

świadczącą kompleksowe usługi projektowe, serwisowe i remontowe z zakresu energetyki, 15 

aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA) oraz systemów sterowania i informatyki 16 

przemysłowej. Zatrudniając w 2017 roku 176 pracowników Spółka generowała przychody ze 17 

sprzedaży na poziomie ok. 45 mln zł, a wielkość zysku operacyjnego wynosiła ok. 3,1 mln zł. 18 

W badanym okresie można wyróżnić dwa modele biznesu. Pierwszy z nich funkcjonował  19 

w latach 2012-2015. Drugi wdrażano na początku 2016 roku i jest aktualnym modelem 20 

biznesu przedsiębiorstwa .Charakterystykę wartości generowanej przez te modele biznesu 21 

przedstawia tabela 4.  22 
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Tabela 4 1 

Wartość tworzona przez modele biznesu Przedsiębiorstwa B 2 

Charakterystyka wartości tworzonej przez modele biznesu 

Rodzaje i źródła 

tworzenia wartości 

Model biznesu realizowany w latach 

2008-2012 

Model biznesu realizowany od roku 

2013 

Wartość dla klienta  

 

 

Profesjonalne świadczenie specja-

listycznych usług serwisowych  

i remontowych z zakresu elektryki, 

AKPiA, systemów sterowania  

i informatyki dla konwencjonalnej 

energetyki. Elastyczność, wysoka jakość 

świadczonych usług. Samodzielnie 

realizowane usługi w obiektach 

energetycznych. Prefabrykacja szaf 

systemowych pomiarowo-sterowniczych, 

zasilających szafek obiektowych  

i rozdzielnic. Relacje z klientami 

ograniczające się do podmiotów 

energetyki. Koncentracja na 

strategicznym kliencie. Rola wykonawcy 

w relacji z klientami 

Częściowe utrzymanie wartości 

realizowanej przez dotychczasowy model 

biznesu (zmniejszające się znaczenie 

usługi serwisowe). Realizacja funkcji 

instytucjonalnego inżyniera kontraktu. 

Tworzenie konsorcjów dla realizacji 

„pod klucz” nowo budowanych obiektów 

oraz instalacji w zakresie systemów 

pomiarowych, sterowania, wizualizacji 

oraz systemów zasilania elektrycznego 

oraz Odnawialnych Źródeł Energii 

(OZE). Efekt koopetycji w obszarze 

obsługi rynku. Świadczenie usług 

serwisowych urządzeń sygnalizacji 

pożaru oraz związanych z nimi układów 

automatyki i sterowania. Relacje  

z klientami wielu sektorów w tym 

energetyki. Rola wykonawcy, partnera  

i doradcy  

Wartość dla 

organizacji  

Ustabilizowany strumień przychodów  

z tendencją spadkową. Malejące marże 

związane ze wzrostem konkurencji 

przedsiębiorstw startujących  

w przetargach. Niemal stały poziom 

kapitału własnego. Umiarkowane  

(w stosunku do oprocentowania lokat) 

oczekiwania zwrotu kapitału przez 

właścicieli. Wpływ na zysk ekonomiczny 

w obszarze kosztów zaopatrzenia  

Wynik finansowy ze sprzedaży usług 

serwisowych świadczonych w obiektach 

energetycznych. Strumień „nowych” 

przychodów z realizacji projektów 

systemów energetycznych realizowanych 

we współpracy. Efekt koopetycji  

w obszarze sprzedaży. Wzrost marży ze 

sprzedaży innowacyjnych usług w tym  

w OZE. Możliwości wzrostu zysku 

poprzez obniżenie kosztów wynikające  

z efektu skali 

Źródło: Opracowanie własne. 3 
 4 

Z kolei w tabeli 5 przedstawiono najważniejsze zmiany w strukturze modelu biznesu 5 

konieczne dla realizacji wartości. Koncepcja wartości opierała się na rozszerzeniu 6 

działalności biznesowej na inne niż energetyka sektory gospodarki. Nastąpiła także 7 

dywersyfikacja usług i realizowanych projektów. Ważnym elementem wzrostu wartości  8 

w nowym modelu biznesu była współpraca konsorcyjna i kooperacyjna dająca efekt 9 

koopetycji w obszarze rynku(lepsza obsługa klienta , wzrost sprzedaży). 10 

11 
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Tabela 5 1 

Zmiany struktury modelu biznesu Przedsiębiorstwa B (synteza) 2 

Okres badań   2012 -2014 2015-2017 

elementy modelu: architektura społeczna  

Kapitał ludzki – poziom  

i struktura zatrudnienia  

(% udział pracowników  

z wyższym wykształ-

ceniem). 

Liczba menedżerów 

projektów  

Stabilny poziom zatrudnienia  

ok. 140 pracowników (52,3) 

 

 

 

5 (2012) 

Dynamika zatrudnienia poziom  

286 pracowników w 2017 roku (73,1) 

 

 

 

13 (2017) 

Kapitał ludzki – 

kompetencje, 

umiejętności, wiedza  

Kompetencje i umiejętności 

związane z usługami z zakresu 

elektryki. Usług serwisowych  

i remontowych AKPiA  

w obiektach konwencjonalnej 

energetyki. Znajomość rynku 

wykonywanych usług w sektorze 

energetyki zawodowej 

Utrzymanie dotychczasowych kompetencji 

Nowe kompetencje: kierowanie projektami 

(w tym zwinnymi) z zakresu inwestycji 

sieciowych, pomiarowych i automatyki 

przemysłowej. Kompetencje w zakresie 

projektowania i realizacji OZE. Organizacja  

i udział w konsorcjach realizujących projekty 

energetyczne w różnych sektorach 

gospodarki 

elementy modelu: architektura techniczna  

Zasoby materialne  

Własna siedziba , podstawowe 

wyposażenie logistyczne  

i informatyczne, laboratoria 

AKPIA, hala montażowa. 

Relatywnie (w stosunku do 

charakteru Spółki) wysoki 

poziom kapitału finansowego 

Zasoby materialne dotychczasowego modelu 

biznesu wzbogacone o nowy sprzęt 

informatyczny i laboratoryjny  

Systemy ICT  

Specjalistyczne systemy związane 

z układami automatyki i 

sterowania ESSER, POLON 

4000. Podstawowe systemy ICT 

(rachunkowość, ewidencja 

kadrowa) 

Rozwój specjalistycznych systemów ICT . 

Nowoczesne systemy wsparcia zarządzania: 

controlling, system planowania i kontroli 

usług, wdrożony system CRM, systemy 

zarządzania projektami 

elementy modelu – procesy biznesowe  

Procesy biznesowe  

Proces realizacji usług 

serwisowych i remontowych  

z zakresu elektryki, AKPiA, 

systemów sterowania  

i informatyki przemysłowej. 

Proces Prefabrykacja szaf 

systemowych pomiarowo-

sterowniczych, zasilających 

szafek obiektowych i rozdzielnic 

Realizacja procesów dotychczasowego 

modelu biznesu. Proces zarządzania 

projektami w tym, zwinne zarządzanie 

projektami (agile project management). 

Realizacja inwestycji „pod klucz” 

wykorzystujący współpracę 

Źródła: Opracowanie własne. 3 
 4 

Generowanie nowej wartości wymagało także rozwoju kapitału ludzkiego (nowe 5 

kompetencje i umiejętności). Ilościowy wymiar tworzonej wartości reprezentują mierniki 6 

ujęte w perspektywy Strategicznej Karty Wyników (tabela 6).  7 

8 
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Tabela 6 1 

Pomiar generowanej wartości w Przedsiębiorstwie B 2 

Wynik Miara 2012 2013 2016 2017 

Perspektywa finansowa 

Zysk ekonomiczny(EVA) tys. zł 120 -260 1980 2020 

Dynamika przychodów rok poprzedni =100 100 102 331 402 

Zwrot z kapitału Zysk netto/wartość kapitału (%) 5,2 2,4 9,8 10,1 

Perspektywa rynkowa 

Liczba przedsięwzięć 

realizowanych przez projekty 

ilość 0 0 6 8 

Poziom zadowolenia klientów % 88,8 86,3 85,5 88,7 

Liczba nowych klientów ilość 6 4 11 13 

Perspektywa procesów i zasobów technicznych 

jakość świadczonych usług Liczba reklamacji/liczba usług 1,1 2,3 2,0 1,8 

liczba nowych procesów 

biznesowych 

ilość 

 

0 0 2 3 

liczba wdrażanych innowacji 

u klienta 

ilość 14 9 19 21 

Perspektywa rozwoju kapitału ludzkiego 

innowacje pracownicze Liczba innowacji wewnętrznych 9 11 14 19 

Produktywność pracowników Wartość sprzedaży  

na 1 pracownika (tys. zł) 

121 117 214 256 

Wzrost liczby 

wykwalifikowanych 

pracowników 

Liczba inżynierów i 

ekonomistów  

53 51 79 82 

Źródła: Opracowanie własne. 3 
 4 

Prezentowane informacje wskazują na wzrost wartości i efektywności przedsiębiorstwa. 5 

Ich dynamika jest szczególnie widoczna w ostatnich dwóch latach co wiąże się z wzrostem 6 

sprzedaży i zysku ekonomicznego. 7 

4.3. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe  8 

Badane przedsiębiorstwo (Przedsiębiorstwo C) jest prywatną spółką działającą na rynku 9 

już prawie 20 lat. W 2017 osiągnięto sprzedaż na poziomie prawie 60 mln zł zatrudniając  10 

132 pracowników. Począwszy od roku 2011 przedsiębiorstwo zaczęło zmieniać model 11 

biznesu z przedsiębiorstwa handlowego na przedsiębiorstwo usługowo-handlowe poprzez 12 

uruchomienie centrów serwisowych. Wdrażano nowe procesy(serwis wyrobów metalowych) 13 

umożliwiające oferowanie nowych produktów. W tabeli 7 przedstawiono charakterystykę 14 

generowanej wartości.  15 

16 
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Tabela 7 1 

Wartość tworzona przez modele biznesu Przedsiębiorstwa C 2 

Charakterystyka wartości tworzonej przez modele biznesu 

Rodzaje i źródła 

tworzenia wartości 

Model biznesu realizowany w latach 

2008-2012 

Model biznesu realizowany od roku 

2013 

Wartość dla klienta  

Szeroka oferta wyrobów hutniczych  

i materiałów budowlanych. Źródłem 

tworzenia wartości jest sprzedaż 

detaliczna i hurtowa, wysoka jakość, 

konkurencyjne ceny wynikające  

z względnie niskich kosztów stałym  

i kompetencjom zakupu wyrobów 

hutniczych .Wykorzystywanie dobrej 

lokalizacji (aglomeracja, dogodny 

dojazd) Utrwalone dobre relacje ze 

strategicznymi klientami 

 

 Utrzymanie wartości realizowanej przez 

dotychczasowy model biznesu. Nowa 

wartość generowana przez wysokiej 

jakości usługi obróbki metali .Szeroki 

zakres i asortyment usług Kompetentne 

usługi projektowe oraz doradztwa 

budowlanego i przemysłowego. 

Zastosowane innowacyjne technologie 

(finansowane ze środków UE) 

umożliwiające konkurencyjność cenową. 

Dobre relacje z klientami (CRM, 

orientacja prosumencka) 

Wartość dla 

organizacji  

Wrażliwy sezonowo strumień 

przychodów ze sprzedaży towarów. 

Zmienne raczej malejące marże związane 

ze wzrostem konkurencji centrów 

handlowych. Praktycznie stały poziom 

kapitału własnego i oczekiwany zwrot  

z kapitału. Wpływ na zysk ekonomiczny 

w obszarze kosztów zaopatrzenia  

Wzrost strumienia przychodów związany 

z usługami serwisowymi produktów 

metalowych. Większe marże na 

działalności projektowej i doradztwie. 

Wyższy poziom kapitału własnego i jego 

kosztu związany z współfinansowaniem 

inwestycji z funduszy UE 

Źródła: Opracowanie własne. 3 
 4 

Zmiany struktury niezbędne dla realizacji nowej koncepcji wartości obrazuje tabela 8. 5 

Koncepcja nowej wartości opierała się na uruchomieniu usług obróbki metali oraz 6 

rozwinięciu działalności projektowej i doradczej. Decydującą rolę odegrały tu innowacje 7 

procesowe i produktowe. Dotyczyły one uruchomienia innowacyjnych procesów serwisu 8 

wyrobów stalowych(innowacje procesowe) umożliwiających realizację nowych produktów  9 

i usług (innowacje produktowe i procesowe) w nowoczesnych centrach obsługi klienta. 10 

Ważnym czynnikiem umożliwiającym wprowadzenie innowacji były środki finansowe 11 

uzyskane z programu „Innowacyjna Gospodarka” (1,8 mln EURO) W przedsiębiorstwie 12 

wzrosło zatrudnienie, poprawiła się jego struktura i wzrosły kompetencje. Zwiększyła się 13 

liczba procesów biznesowych, dzięki finansowaniu inwestycji powstała nowoczesna 14 

infrastruktura techniczna (tabela 8). 15 

Tabela 8 16 

Zmiany struktury modelu biznesu Przedsiębiorstwa C(synteza) 17 

Okres badań   2008-2011 2012-2017 

elementy modelu: architektura społeczna  

Kapitał ludzki – poziom  

i struktura zatrudnienia 

(% udział pracowników  

z wyższym wykształ-

ceniem). 

Liczba menedżerów 

projektów  

Redukcja zatrudnienia z poziomu 

134 do 96 pracowników (28% – 

2008) 

 

Stabilne zatrudnienie na poziome powyżej 

120 pracowników. Większość pracowników 

(53 % – 2017) posiada wysokie kwalifikacje 

techniczne i handlowe 
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cd. tabeli 8 1 

Kapitał ludzki – 

kompetencje, 

 umiejętności, wiedza 

Kompetencje handlowe  

w zakupach i sprzedaży wyrobów 

hutniczych i materiałów 

budowlanych. Ograniczony 

zakres sformalizowanych 

informacji. Duże znaczenie 

wiedzy ukrytej 

Utrzymanie dotychczasowych kompetencji 

Nowe kompetencje: inżynierskie obróbki 

metali, zarządzanie projektami, doradztwo 

budowlane i przemysłowe. Wzrost 

kompetencji finansowych i zarządzania 

ryzykiem 

elementy modelu: architektura techniczna  

Zasoby materialne  

Zasoby majątkowe służące 

sprzedaży. Niski poziom kapitału 

własnego. Dobra lokalizacja  

i system dostaw 

Zasoby materialne dotychczasowego modelu 

biznesu. Wzrost kapitału własnego. 

Nowoczesne urządzenia do obróbki 

plastycznej metali 

 Systemy ICT  

Podstawowe rozwiązania 

informatyczne (rachunkowość, 

ewidencja kadrowa, ewidencja 

majątku) 

System informatyczny controllingu,  

system CRM, Systemy projektowania 

inżynierskiego, systemy sterowania 

przeróbką metali, cyfryzacja procesów 

biznesowych 

elementy modelu – procesy biznesowe  

Procesy biznesowe  

Procesy biznesowe: zakupy, 

sprzedaż wyrobów hutniczych, 

marketing rynku wyrobów 

hutniczych. Słabo rozwinięty 

proces HR i controllingu 

Utrzymanie dotychczasowych procesów 

biznesowych. Procesy biznesowe: serwis 

produktów hutniczych, projektowanie  

i doradztwo. Rozwinięty proces HR. Proces 

controllingu i zarządzania ryzykiem. 

Outsourcing usług pomocniczych 

Źródła: Opracowanie własne. 2 
 3 

Ważnym czynnikiem umożliwiającym wprowadzenie innowacji były środki finansowe 4 

uzyskane z programu „Innowacyjna Gospodarka” (1,8 mln EURO) W przedsiębiorstwie 5 

wzrosło zatrudnienie i poprawiła się jego struktura i wzrosły kompetencje. Zwiększyła się 6 

liczba procesów biznesowych, dzięki finansowaniu inwestycji powstała nowoczesna 7 

infrastruktura techniczna (tabela 8). Z kolei ilościowy wymiar tworzonej wartości 8 

reprezentują mierniki ujęte w perspektywy Strategicznej Karty Wyników (Tabela 9)  9 

Tabela 9 10 

Pomiar generowanej wartości w Przedsiębiorstwie C 11 

Wynik Miara 2008 2010 2016 2017 

Perspektywa finansowa 

Zysk ekonomiczny (EVA) tys. zł 790 -830 1720 1840 

Dynamika przychodów rok poprzedni =100 100 104 337 349 

Zwrot z kapitału Zysk netto/wartość kapitału (%) 3,3  1,8 5,6 5,8 

Perspektywa rynkowa 

Wartość strategicznego 

klienta 

sprzedaż/liczba strategicznych 

klientów 

27,2 35,2 36,5 37,2 

Poziom zadowolenia klientów % 75,7 68,9 86,2 87,7 

Liczba nowych klientów 

strategicznych  

ilość 2 2 4 3 

Perspektywa procesów i zasobów technicznych 

jakość świadczonych usług Liczba reklamacji/liczba usług 

(%) 

1,4 1,2 1,0 1,1 

liczba nowych procesów 

biznesowych 

ilość 

 

1 0 4 4 

liczba nowych produktów  ilość 16 19 23 22 
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cd. tabeli 9 1 
Perspektywa rozwoju kapitału ludzkiego 

innowacje pracownicze Liczba innowacji wewnętrznych 9 11 14 19 

Produktywność pracowników Wartość sprzedaży  

na 1 pracownika (tys. zł ) 

158 160 420 470 

Wzrost liczby 

wykwalifikowanych 

pracowników 

Liczba inżynierów  

i ekonomistów  

39 42 72 72 

Źródła: Opracowanie własne. 2 
 3 

Prezentowane informacje wskazują na istotny wzrost obrotów i zysku ekonomicznego. 4 

Dzięki nowym inwestycjom technologicznym wzrosła produktywność pracowników, 5 

odnotowano innowacyjności pracowniczej. Poprawiła się nieznacznie sytuacja w zakresie 6 

pozyskiwania strategicznych klientów. Pozytywnie należy ocenić rozwój kapitału ludzkiego , 7 

wzrosło zatrudnienie i poprawiła się jego struktura.  8 

Analizując i porównując nowe koncepcje tworzenia wartości w badanych modelach 9 

biznesu należy wyróżnić ważne ich cechy wspólne. Są to: nawa oferta produktowa  10 

i orientacja na nowe segmenty rynku. Wiążą się one z aplikacją innowacji produktowych  11 

i marketingowych. Jeśli chodzi o zmiany w strukturze modeli biznesu to we wszystkich 12 

przypadkach obserwowano rozwój procesów biznesowych i architektury społecznej.  13 

W przypadku przedsiębiorstwa transportowego i przedsiębiorstwa usługowo-handlowego 14 

kreowana wartość jest ściśle związana z rozwojem architektury technicznej (urządzenia, 15 

środki transportowe). 16 

5. Podsumowanie 17 

Modele biznesu i ich zmiany zorientowane są na tworzenie wartości. W badanych 18 

przedsiębiorstwach genezą nowych koncepcji wartości było wyczerpanie się dotychczasowej 19 

formuły działalności (modelu biznesu) w aspekcie efektywności oczekiwanej przez 20 

właścicieli. Nowa, kreowana wartość dla klienta miała wzmacniać pozycję konkurencyjną 21 

przedsiębiorstwa a w praktyce zapewnić znaczący wzrost przychodów charakteryzujących się 22 

wysoką marżą lokującą aplikowany model w strefie zysku. W Przedsiębiorstwach A i C nowa 23 

wartość związana była ze wzrostem kapitału własnego i jego kosztu. W tej sytuacji 24 

uzyskiwanie wyższej marży miało być głównym czynnikiem wzrostu wartości dla 25 

organizacji. W przedsiębiorstwie usług energetycznych zmiana koncepcji wartości nie 26 

wymagała dokapitalizowania a osiąganie zysku operacyjnego wiązało się z pozyskaniem 27 

zleceń z innych niż dotąd sektorów. Wiązało się to z wprowadzaniem innowacji 28 

organizacyjnych (zarządzanie projektami, konsorcja wykonawcze projektów, inwestycje  29 

„pod klucz”. Analizując i porównując nowe koncepcje tworzenia wartości w badanych 30 

modelach biznesu należy wyróżnić ważne ich cechy wspólne. Są to: nawa oferta produktowa  31 



58 J. Brzóska  

i orientacja na nowe segmenty rynku. Wiążą się one z aplikacją innowacji produktowych  1 

i marketingowych. Odpowiedzią na pierwsze pytanie badawcze dotyczące zmian w strukturze 2 

modeli biznesu jest wniosek z badań, że we wszystkich przypadkach obserwowano rozwój 3 

procesów biznesowych i architektury społecznej. W przypadku przedsiębiorstwa transporto-4 

wego i przedsiębiorstwa usługowo-handlowego kreowana wartość jest ściśle związana  5 

z rozwojem architektury technicznej (urządzenia, środki transportowe). Na podkreślenie 6 

zasługują zmiany dokonywane w procesach obsługi klientów wykorzystujące ścisłe relacje  7 

z klientami, współpracę a nawet tworzenie podstaw związków prosumenckich. Zróżnicowany 8 

charakter mają wyniki ilościowe charakteryzujące wartość. Z pewnością za sukces uznać 9 

należy osiągnięty wzrost zysku ekonomicznego w dwóch z badanych przedsiębiorstw. Zysk 10 

ekonomiczny uznawany jest za najważniejszą miarę wartości dla organizacji. Pozytywnie 11 

ocenić należy rozwój ilościowy i strukturalny kapitału ludzkiego, w szczególności wzrost 12 

liczby pracowników z wyższym wykształceniem. Dość skromny jest natomiast wzrost 13 

rentowności kapitału. Analizując wyniki uzyskane przez modele biznesu badanych 14 

przedsiębiorstw można stwierdzić, że zaprezentowany ich zestaw w SKW reprezentuje 15 

wartość dla klienta jak i organizacji. Stanowią jednocześnie punkt wyjścia dla doskonalenia 16 

aplikowanych modeli biznesu. 17 
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