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StreSzczenie
Problematyka modeli biznesowych jest powiązana z  za-
gadnieniami metod i  technik zarządzania przedsiębior-
stwem w burzliwym otoczeniu. Zarządzanie jakością pro-
cesów logistycznych wpisuje się w  tą problematykę jako 
jeden z ważniejszych aspektów i powinno być uwzględnio-
ne w kreowaniu modeli biznesowych. Szczególnie ważne 
jest to w  przypadku mikroprzedsiębiorstw, które nie po-
siadają odpowiednich zasobów finansowych wspomaga-
jących walkę konkurencyjną na rynku. Celem artykułu jest 
prezentacja wybranych modeli biznesowych oraz dyskusja 
nad możliwością ich zastosowania w tworzeniu autorskie-
go modelu biznesowego w mikroprzedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: model bizneSowy; mikroprzedSiębiorStwo; 
zarządzanie jakością; proceSy logiStyczne

jel claSSification: m19

abStract
Problems of business model is connected with methods 
of management of enterprise in turbulent environment. 
The quality management of logistic processes is the main 
element of competitiveness of enterprises and should be 
includes into business model structure. Significant is me-
aning of described standards in management, especially in 
micro enterprises, who have not financial resources to de-
velopment and growth. The goal of article is presentation 
of different business models and possibility to use them in 
creation of business model in microenterprise.

key wordS: buSineSS model; microenterpriSe; quality manage-
ment; logiStic proceSS.

1. WSTĘP

Problematyka doskonalenia metod zarządzania ma 
szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność w  warunkach turbulentnych 

zmian w otoczeniu. W nurcie wspierania rozwoju i wzro-
stu konkurencyjności sektora małych i  średnich przed-
siębiorstw (MSP) istotne miejsce zajmuje problematyka 
szeroko pojętej jakości. Podkreślane jest znaczenie utrzy-
mywania określonych standardów jakości, przy czym de-
finiowanie ich jest trudne i wymaga specjalistycznego po-
dejścia do działalności przedsiębiorstwa MSP. Rozpatrując 
procesy logistyczne w  przedsiębiorstwie MSP menedże-
rowie koncentrują się na prawidłowej organizacji działań 

procesowych, czasie ich realizacji oraz na efektywności 
procesów. Z  punktu widzenia zarządzania jakością pro-
cesu logistycznego analizę procesu logistycznego należy 
odnieść do kontekstu rynkowego, szczególnych zasobów 
i  umiejętności przedsiębiorstwa MSP, adaptując kryteria 
jakości procesowej w obszarze wielu dyscyplin nauki (Suł-
kowski 2012: 39). Postawienie problematyki jakości jako 
celu wpisuje się w koncepcję modelu biznesowego, któ-
ry zawiera zbiór zasad postępowania przedsiębiorstwa 
na rynku. Kreowanie modelu biznesowego przez firmy 
duże i korporacje jest przedstawiane od lat 90-tych w li-
teraturze przedmiotu, natomiast jest niedostatecznie 
zbadane w obszarze mikroprzedsiębiorstw. Opracowanie 
holistycznego modelu biznesu dla mikroprzedsiębiorstw 
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stanowi początek dyskusji o  potrzebie jego kreowania 
w takiej postaci, aby definiował działalność gospodarczą 
firmy i umożliwiał jej wyróżnienie na rynku krajowym 
i  międzynarodowym. Autorski model biznesu przed-
stawiony w  opracowaniu z  pewnością nie wyczerpuje 
możliwości jego modyfikacji i wymaga permanentnego 
uzupełniania w oparciu o przyszłe badania. 

2. MODELE BIZNESU 
PRZEDSTAWIANE W LITERATURZE
Pojęcie „model biznesowy” może być interpretowane 
jako opis przedsięwzięcia prowadzącego do przyrostu 
wartości realizującej dane przedsięwzięcie firmy, lecz 
także jako sposób realizacji, w  tym zaprojektowania 
systemu działania organizacji i systemu zarządzania nią 
(Okoń-Horodyńska 2013: 12). Przyjmując, iż model 
biznesowy odzwierciedla ekonomiczne atrybuty przed-
siębiorstwa należy uwzględnić jego celowe uproszcze-
nia oraz schemat analityczny będący pewnym obrazem 
rzeczywistej przestrzeni gospodarczej. Model biznesowy 
służy objaśnianiu i  prognozowaniu, czyli tłumaczeniu 
działań dotychczasowych i  przewidywanych wyników 
w  przyszłości (Samuelson, Marks 1998: 32-33). Model 
biznesu według Samuelsona i  Marksa stanowi ujęcie 
kompleksowe procesów biznesowych, opis ich koncep-
tualizacji, wyznaczenie poszczególnych i  niezbędnych 
etapów działań operacyjnych. W  gospodarce opartej 
na wiedzy funkcjonuje określenie nowy model biznesu, 
jaki tworzony jest przez tzw. subsystemy, pomiędzy któ-
rymi zachodzą wielopłaszczyznowe relacje, interakcje 
i współzależności pomiędzy poszczególnymi częściami, 
co wynika z  rozwoju i  użycia technik informacyjnych 
i  cyfryzacji technologii (Duczkowska-Piasecka 2013: 
132). W odniesieniu do sektora mikroprzedsiębiorstwa 
czynnikiem wpływającym na kreowanie strategii jest 
ograniczona skala ich działalności, co sprawia iż podej-
mują one działania skoncentrowane na słabych stronach 
konkurentów (Janiuk 2004:. 82-83). 

Jednym z  bardziej aktualnych problemów podejmowa-
nych we współczesnej literaturze przedmiotu jest do-
skonalenie modeli biznesowych na drodze innowacji. 
Jak pisze B. Nogalski: „problematyka modeli biznesowych 
i  ich wykorzystanie może w  najbliższym czasie stać się 
priorytetem naukowego rozpoznania, w  sferze pomocy 
nauki o zarządzaniu dla współczesnych przedsiębiorstw” 
(Nogalski 2011: 447). Wśród wielu modeli prezentowa-
nych w  literaturze przedmiotu większość opiera się na 
zjawiskach badanych w  dużych organizacjach, wśród 
nich należy wyróżnić:

• Model Osterwaldera przedstawia główne elemen-
ty, wśród których znajdują się: wartość oferowana 
klientowi, segmenty klientów, zasoby, partnerstwa, 
kanały sprzedaży i obsługi, relacje z klientami i ich 
charakterystyki, kluczowe procesy, struktura przy-
chodów i  kosztów. Koncepcja A. Osterwaldera ma 
charakter uniwersalny i może być stosowana do ana-
lizy biznesu, który firma już posiada, lub może stać 
się podstawą do kreowania modelu biznesowego 
w przyszłości (Osterwalder, Pigneur: 2012).

• Model Timersa, w  którym do elementów modelu 
biznesowego należy zaliczyć strukturę produktu, 
usługi i przepływu informacji, co stanowi zarazem 
prezentację źródeł przychodów (Timers 2000: 3).

• Model VRIO (Valuable, Rare, Inimitable and Well 
Organized Resources) opisany przez Barneya (Bar-
ney 1991: 105-106).

• Model Laudona i Travera, w którym należy wyróż-
nić osiem kluczowych elementów, tworzących mo-
del biznesowy oraz wpływających na efektywność 
tegoż modelu (Laudon, Traver 2012: 58-60).

Jednym z nielicznych modeli, które powstały w oparciu 
o  badania firm mikro jest model czynników sukcesu 
mikroprzedsiębiorstw opracowany przez Fundację Kro-
nenberga oraz Bank City Handlowy (Raport 2010:7). 

3. MODEL BIZNESOWY 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
Problematyka zarządzania mikroprzedsiębiorstwem jest 
stosunkowo mało rozpoznana w literaturze polskiej, na-
tomiast w  literaturze zagranicznej tematyka jest często 
podejmowana. W krajach rozwijających się badania nad 
mikroprzedsiębiorstwami koncentrują się nad kreowa-
niem modelu biznesowego opartego na wiedzy (Ha-
iruddin: 2012), przy czym wiedza ma charakter aplika-
cyjny, dotyczący danej branży, czy sektora. Na gruncie 
teorii zarządzania najczęściej reprezentowane jest ujęcie 
procesowe, które zdaniem M. Hammera i  S. Stantona 
stanowi optymalną formę dla zarządzania firmą (Ham-
mer, Stanton 1999: 118). Z kolei turbulentny charakter 
funkcjonowania przedsiębiorstwa podkreśla F. Nordsick 
(za Romanowska, Trocki 2004: 11), który opisał przed-
siębiorstwo jako nieprzerwany łańcuch działań, pod-
czas wytwarzania i rozprowadzania nowych produktów. 
Uwzględnienie podejścia procesowego w  działalności 
mikroprzedsiębiorstw pozwala na definiowanie efektyw-
ności procesu, a następstwie na formułowanie strategii 
doskonalenia procesów zewnętrznych tego przedsiębior-
stwa (Gołębiowski, Dudzik, Lewandowska, Witek-Haj-
duk 2008: 57). Polscy badacze koncentrują się głównie 
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na zagadnieniach zarządzania firmami dużymi, w  któ-
rych można wyodrębnić i zdefiniować klasyczne procesy 
i  struktury. Nieliczne są badania eksplanacyjne, pogłę-
biające tematykę zarządzania mikroprzedsiębiorstwem 
w  ujęciu branżowym, czy regionalnym, opracowania 
bardziej szczegółowo zajmujące się mikroprzedsiębior-
stwami w aspekcie zarządzania, przedsiębiorczości, czy 
konkurencyjności. Do opracowań zajmujących się tema-
tyką zarządzania mikroprzedsiębiorstwem należą prace 
K. Wach (Wach 2014: 13-30), A. Gaweł (Gaweł 2013: 
40-50). W  literaturze przedmiotu brak jest opracowań 
na temat modelu biznesowego w  przedsiębiorstwach 
mikro. Modele wymienione powyżej nie uwzględniają 
ich specyfiki działalności, uwarunkowań wynikających 
z otoczenia, czy globalizacji. Charakterystyczne elemen-
ty systemu zarządzania w mikroprzedsiębiorstwie zosta-
ły przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy systemu zarządzania w mikroprzedsiębiorstwie

Wybrane obszary 
zarządzania

Firma mikro 
(1-9 pracowników)

Kształtowanie 
struktury organiza-
cyjnej

struktura uproszczona lub jej brak, pozioma, 
spłaszczona , właściciel zarządza pracownikami 
bezpośrednio co oznacza łączenie własności 
i zarządzania

System kadrowy 
samozatrudnienie, firma rodzinna, ograniczo-
na liczba pracowników wykonujących różne 
zadania

Funkcje kierow-
nicze

właściciel jest jednocześnie kierownikiem, 
scentralizowany sposób kierowania, ograniczo-
na liczba kierowników średniego szczebla

Ustalanie celów 
strategicznych

właściciel ustala cele strategiczne firmy 
intuicyjnie, rzadko korzysta z pomocy 
specjalistów,
decydująca jest bliskość rynku,
wybieranie strategii niszowej lub brak strategii 
– nastawienie na przetrwanie

Zasoby wiedzy

dominuje wiedza praktyczna, oparta na do-
świadczeniu właściciela,
wykształcenie kadry menedżerskiej nie jest 
odnawiane w systemie ciągłego kształcenia

Zasoby ludzkie ograniczona liczba pracowników, często bez 
odpowiednich umiejętności i kompetencji 

System planowania
brak planowania długoterminowego, planowa-
nie krótkoterminowe, związane z aktualnymi 
działaniami firmy

Organizowanie 
pracy

niski stopień formalizacji zadań, brak biuro-
kracji,
organizowanie pracy właściciela dotyczy 
wyrobów lub usług jednostkowych, indywidu-
alnych lub prostych konstrukcyjnie produktów 

Podejmowanie 
decyzji

szybkie podejmowanie decyzji przez właścicie-
la, niechęć do podejmowania ryzyka, obawa 
przed utratą rynku 

Systemy kontroli
osobisty nadzór właściciela nad całością przed-
siębiorstwa, występują uproszczone systemy 
kontroli

Zarządzanie zmianą reagowanie na potrzeby klientów, specyficzne 
bezpośrednie relacje z klientami

Logistyka  
i marketing 

procesy logistyczne skoncentrowane na 
wewnętrznych zasobach, oparte na zwyczajo-
wych relacjach z klientami,
elastyczne i dynamiczne dopasowanie reali-
zacji procesów logistycznych do wymagań 
klientów,
brak sprecyzowanej orientacji marketingowej,
sporadyczne stosowanie badań i analiz marke-
tingowych,
brak wiedzy marketingowej, działania marke-
tingowe oparte na intuicji

Innowacje
specjalizacja wąska, w dziedzinie mało inte-
resującej dla firm dużych, występują głównie 
innowacje organizacyjne i procesowe

Źródło: Janczewska D. Marketingowo-logistyczne elementy zarządzania 
firma rodzinną ss.179-192 (2011) [w:] Firmy rodzinne – determinanty 
funkcjonowania i  rozwoju (red.) Sułkowski Ł., Wyd. SWSPiZ w  Łodzi - 
Przedsiębiorczość i Zarządzanie.

Identyfikacja elementów zarządzania mikroprzedsię-
biorstwem może uzupełnić konstruowanie modelu 
biznesowego. Budowanie modelu biznesu mikroprzed-
siębiorstwa w oparciu o cel, jakim jest sukces przedsię-
biorstwa wymaga przyjęcia kilku założeń:

• Jednoznacznie zdefiniowanie celu rozumiane-
go jako sukces firmy. Sukcesem może stać się zysk 
w perspektywie dłuższego czasu, może też pojawić 
się idea rozwoju firmy, zdobycie nowych klientów, 
czy uznanie społeczne.

• Ustalenie kategorii zasobów niezbędnych do osią-
gnięcia sukcesu. Niezbędne jest zdefiniowanie zaso-
bów materialnych, niematerialnych oraz specyficz-
nych umiejętności i działań mikroprzedsiębiorstwa.

• Przeprowadzenie analizy poszczególnych działań 
i kategorii zasobów w celu przedstawienia modyfi-
kacji modelu biznesowego.

W oparciu o powyższe założenia zaproponowano autor-
ski model biznesu dla mikroprzedsiębiorstwa przedsta-
wiony na rysunku 1.
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Rys.1. Model biznesowy mikroprzedsiębiorstwa oparty na sukcesie

Źródło: Opracowanie własne

Zaproponowany model biznesowy składa się z  pięciu 
elementów, założeniem modelu jest osiągnięcie sukcesu. 
Elementy składowe modelu są ze sobą powiązane i  ich 
definiowanie wskazuje możliwości doskonalenia działań 
mikroprzedsiębiorstwa. Analiza zasobów zakreśla ob-
szar działalności przedsiębiorstwa w ujęciu finansowym, 
organizacyjnym, infrastrukturalnym, relacji z  rynkiem, 
umiejętności i wielu innych. Następnym krokiem może 
stać się zbudowanie strategii na przyszłość oraz zapla-
nowanie kolejnych działań w  tym kierunku. Z  punktu 
widzenia tematyki artykułu przyjęto, iż czynnikiem de-
cydującym o sukcesie może być działalność logistyczna, 
zwłaszcza w  ujęciu jakości oraz doskonalenie tej dzia-
łalności. Okresowa ocena skuteczności modelu bizne-
sowego powinna być prowadzona w  oparciu o  przyję-
te wskaźniki efektywności oraz wyniki ich pomiarów. 
W  odniesieniu do jakości procesów logistycznych naj-
bardziej trafne mogą być wskaźniki jakości przyjęte 
w systemach zarządzania jakością takich jak HACCP, czy 
normach z grupy ISO.

4. JAKOŚĆ PROCESÓW 
LOGISTYCZNYCH 
W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO 
ELEMENT MODELU BIZNESU
Wcześniejsze badania prowadzone przez autorkę w sek-
torze mikroprzedsiębiorstw dotyczące diagnozy i  oce-
ny procesów logistycznych w  przedsiębiorstwie mikro 
wskazują na ich specyfikę sektorową, strukturalną oraz 
wiele innych korelacji, wśród których dominuje ujęcie 
zasobowe, funkcjonalne oraz podejście wartościowania 
procesów i ich efektów (Janczewska 2015: 66-70). Tema-
tyka integracji działalności marketingowej oraz zarzą-

dzania logistycznego przedsiębiorstwem z sektora MSP 
w branży cukierniczej podejmowana była przez D. Jan-
czewską (Janczewska 2013: 261-274). Działania podej-
mowane w realizacji procesów logistycznych we współ-
czesnym mikroprzedsiębiorstwie mogą stanowić istotny 
czynnik decydujący o  sukcesie mikroprzedsiębiorstwa 
ze względu na ich interdyscyplinarny charakter. Ocena 
jakości i  efektywności procesów logistycznych będzie 
obejmować następujące rodzaje procesów:

• procesy wspomagające przepływ fizyczny materia-
łów i towarów;

• procesy wspomagające przepływ informacji;
• procesy wspomagające logistyczna obsługę klientów.
W  mikroprzedsiębiorstwie przepływ fizyczny materia-
łów i  usług obejmuje procesy transportowe, magazy-
nowe, przeładunkowe, sortowanie towarów, pakowania 
i  znakowania, procesy produkcji, procesy dystrybucji. 
Jakość procesów logistycznych wymaga przyjęcia jedno-
znacznego kryterium w odniesieniu do przebiegu proce-
su oraz przewidywanych efektów jakościowych z punktu 
widzenia sprawności procesu logistycznego. 

Do mierników jakości procesu logistycznego należy zali-
czyć parametry fizyczne: 

• czas trwania procesu; 
• temperaturę, wilgotność, parametry technologiczne; 
• wagę, ilość sztuk; 
• zgodność z  zamówieniem, zgodność ze zleceniem 

produkcyjnym, 
• wydajność produkcji, 
• efektywność dystrybucji. 
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Podobnie, jak ma to miejsce w  systemach zarządzania 
jakością, ocena jakości i  efektywności w  odniesieniu 
do modelu biznesowego jest indywidualna dla każdego 
przedsiębiorstwa oraz powinna być porównana z przyję-
tymi poziomami poszczególnych parametrów.

Rozwój technologii wspiera procesy przepływu informa-
cji w mikroprzedsiębiorstwie poprzez możliwości wyko-
rzystania Internetu, GPS oraz łączności satelitarnej. Pro-
cesy logistycznej obsługi klienta powinny być oceniane 
poprzez sprawdzanie rodzaju i  liczby reklamacji oraz 
badanie zadowolenia klientów. 

Diagnoza procesów logistycznych w aspekcie budowania 
modelu biznesu w  mikroprzedsiębiorstwie obejmować 
powinna następujące elementy:

• W ujęciu zasobowym uwzględnia zasoby mikro fir-
my niezbędne do realizacji danego procesu.

• W  ujęciu funkcjonalnym obejmuje poszczególne 
funkcje mikro firmy, takie jak: pozyskiwanie zaso-
bów do firmy, realizację produkcji oraz dostarczanie 
wyrobów gotowych klientom, logistykę zaopatrze-
nia w surowce, materiały i opakowania oraz dystry-
bucję wyrobów lub usług do odbiorców.

• W  ujęciu efektywnościowym zawiera wartościo-
wanie rozwiązań logistycznych przy zastosowaniu 
oceny parametrów ekonomicznych, technicznych, 
jakościowych, społecznych, ekologicznym, itp. Roz-
wiązania logistyczne podejmowane przez mikro fir-
mę dotyczą obszaru produkcji, systemu zarządzania 
jakością procesów logistycznych, społecznej odpo-
wiedzialność biznesu oraz zmierzają do podniesie-
nia standardów ekologicznych i rozwijania recyklin-
gu w działaniach logistycznych (Dwiliński 2006: 19).

Wartościowanie i  ocena procesów logistycznych może 
stać się integralną częścią modelu biznesu kreowane-
go przez przedsiębiorstwo na rynku. Warunkiem prze-
prowadzenia analizy jest podejście interdyscyplinarne 
uwzględniające problematykę zarządzania, logistyki oraz 
marketingu. Przykładem działań w  tym kierunku jest 
przemysł spożywczy, w którym kategorie jakości są wy-
mieniane na pierwszym miejscu. Wynikające stąd impli-
kacje dla indywidualnych przedsiębiorstw, czy procesów 
należy rozpatrywać w aspekcie ustalonych i wdrożonych 
standardów jakościowych oraz przyjętej strategii ich do-
skonalenia. 

5. BADANIE ELEMENTÓW 
MODELU BIZNESOWEGO 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
CUKIERNICZYM
Badanie typu case study przeprowadzono w mikroprzed-
siębiorstwie z  branży cukierniczej prowadzącym pro-
dukcję pieczywa oraz pieczywa cukierniczego. Badanie 
prowadzono w  latach 2015-2016 w  mikroprzedsiębior-
stwie prowadzącym działalność w  małej miejscowości 
w  województwie mazowieckim. Celem badania była 
identyfikacja jakości procesów logistycznych jako ele-
mentu kreowania modelu biznesowego opartego na suk-
cesie przedsiębiorstwa.

W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 9 osób, wyroby 
są sprzedawane na miejscu oraz do innych sklepów na 
rynku lokalnym. Przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 
pieczywo cukiernicze. W mikroprzedsiębiorstwie wdro-
żony jest system zarządzania bezpieczeństwem produk-
cji żywności HACCP oraz zakładowy system zarządzania 
jakością. Dla badanego mikroprzedsiębiorstwa uzupeł-
niono cztery obszary autorskiego modelu biznesowego 
opartego na sukcesie co pokazano na rys. 2.
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Rys.2. Model biznesowy badanego mikroprzedsiębiorstwa cukierniczego oparty na sukcesie

Źródło: Opracowanie własne

Jakość procesów logistycznych jest najważniejszym atu-
tem ze względu na doskonale realizowany proces zaopa-
trzenia, produkcji oraz dystrybucji. Zdefiniowano oraz 
określono wskaźniki jakości procesów:

• zaopatrzenia;
• produkcji;
• transportu;
• magazynowania;
• zarządzania zapasami;
• zagospodarowania odpadów.
Zestawienie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie 
oraz wskaźniki jakości procesu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wskaźniki i  miary jakości procesów logistycznych na 
przykładzie badanego mikroprzedsiębiorstwa w branży cukier-
niczej

Pr
oc

es
 lo

gi
st

yc
zn

y Cechy charaktery-
styczne procesu 

w mikroprzedsię-
biorstwie cukierni-

czym 

Wskaźniki określa-
jące jakość procesu

Przykładowe miary 
wartości i odnie-
sienie do metod 
postępowania 

zgodnie z HACCP

Za
op

at
rz

en
ie

 

procesy przebie-
gają w sposób 
przerywany, wolny 
– uzależniony od 
poziomu zasobów 
finansowych.
zakupy surowców: 
cukier, kakao, 
masło kakaowe, 
mleko w proszku 
realizowane są 
doraźnie i nie są 
planowane

• dobór dostaw-
ców zabezpiecza-
jący ciągłość pro-
cesów produkcji

• zamawianie 
właściwych 
ilości materia-
łów i surowców, 
niezbędnych 
dla utrzymania 
produkcji

• czas realizacji za-
kupów surowców 
strategicznych

• audyt u do-
stawcy raz na 2 
lata – zgodnie 
z zakładowym 
systemem HACCP

• liczba reklamacji 
do dostawców: 
zdefiniowana dla 
każdego dostaw-
cy

• poziom zapasów 
bezpieczeństwa: 
zapas na 3 dni 
produkcji

• dostawy „ Just in 
time”
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Lo
gi

st
yk

a 
pr

od
uk

cj
i /

 lo
gi

st
yk

a 
us

łu
g

procesy produkcji 
wyrobów cukierni-
czych są realizo-
wane ręcznie, brak 
automatyzacji, 
często brak wdro-
żenia systemów 
zarządzania jako-
ścią. Infrastruktura 
procesu dopaso-
wana do możliwo-
ści finansowych 
przedsiębiorcy

• optymalny czas 
trwania procesu 
wynikający 
z technologii 
produkcji

• wydajność i pro-
duktywność pro-
cesów: określone 
są standardy 
w danym dniu

• zachowanie 
warunków 
gwarantujących 
bezpieczeństwo 
wyrobów goto-
wych – według 
zakładowego 
systemu HACCP

• wskaźniki 
wyrobów 
wybrakowanych, 
niezgodnych ze 
specyfikacją

• czas wynikający 
z technologii 
i reżimów recep-
turowych zawar-
tych w procedu-
rze produkcji

• wydajność 
i efektywność 
zapewniająca 
opłacalność 
produkcji

• % wyrobów nie-
zgodnych poniżej 
0,1%

Tr
an

sp
or

t

przedsiębiorstwo 
zorientowane na 
minimalizację 
kosztów, procesy 
transportowe 
realizowane przy 
pomocy własnych 
środków trans-
portu

• koszt jednostko-
wy w procesie 
transportu

• wykorzystanie 
posiadanych 
środków trans-
portu

• optymalne 
planowanie 
tras przebiegu 
z zachowaniem 
niskich kosztów 
przewozu

• bezpieczeństwo 
przewożonych 
towarów

• wartość nieprze-
kraczająca pozio-
mów przyjętych 
w kalkulacji 
cenowej wyrobu 
finalnego

• 90% wykorzysta-
nia ładowności 
środka transportu

• kontrola zabez-
pieczeń zgodna 
z zakładowym 
systemem HACCP 

M
ag

az
yn

ow
an

ie procesy magazy-
nowe realizowane 
ręcznie, minimalne 
wykorzystanie 
maszyn i urządzeń, 
w tym kompute-
rów

• warunki prze-
chowywania 
towarów

• wskaźnik 
wykorzystania 
powierzchni 
magazynowej

• wskaźniki tempe-
ratury i wilgot-
ności zgodne 
z poziomem 
przyjętym w za-
pisach systemu 
HACCP 

Za
rz

ąd
za

ni
e 

za
pa

sa
m

i

kontrola i uzupeł-
nianie zapasów 
realizowane jest 
tradycyjnymi me-
todami, komputery 
wykorzystywane 
są sporadycznie, 
brak wykorzystania 
specjalistycznych 
programów wspo-
magających zarzą-
dzanie zapasami

• czas przebywania 
towarów w ma-
gazynie

• stopień realizacji 
zasady „ Fifo”

• system kontroli 
zarządzania lo-
gistyką zapasów 
zgodny z syste-
mem jakości 

Za
go

sp
od

ar
ow

an
ie

  
od

pa
dó

w

zarządzanie eko-
logiczne nie jest 
realizowane w spo-
sób systemowy, 
działania w ramach 
logistyki zwrotnej 
są realizowane 
sporadycznie; brak 
zainteresowania 
zagospodarowa-
niem odpadów

• realizacja ekolo-
gicznej produkcji

• recykling odpa-
dów 

• system kontroli 
zgodny z przyję-
tym systemem 
zarządzania 
jakością

Źródło: opracowanie własne

Przedsiębiorstwo uznało, że zaproponowany autorski 
model biznesowy dobrze opisuje działalność zakładu cu-
kierniczego i może być wykorzystany do tworzenia stra-
tegii dalszego rozwoju. W badanym mikroprzedsiębior-
stwie prowadzone są okresowe audyty jakości procesów 
logistycznych oraz raz w  roku prowadzona jest analiza 
skuteczności przyjętego modelu biznesowego opartego 
na sukcesie. Monitorowanie i  analiza jakości procesów 
logistycznych są wpisane w system zarządzania jakością 
przedsiębiorstwa cukierniczego co ułatwia przeprowa-
dzanie oceny przyjętego modelu biznesowego. Celem 
corocznej analizy modelu jest sprawdzenie, czy określe-
nie poszczególnych elementów modelu jest prawidłowe 
w danych warunkach otoczenia. Dodatkową zaletą mo-
delu biznesowego w przedsiębiorstwie cukierniczym jest 
możliwość prognozowania doskonalenia procesów logi-
stycznych, czy projektowania rozwiązań innowacyjnych 
w technologii produkcji, czy organizacji pracy.

6. ZAKOŃCZENIE
Włączenie problematyki jakości do autorskiego modelu 
biznesowego mikroprzedsiębiorstwa uwzględnia szereg 
działań, między innymi monitorowanie wskaźników ja-
kości, procesy pomiarowe, doskonalenie jakości proce-
sów logistycznych. Podstawowe regulacje dotyczące ja-
kości procesów logistycznych w przemyśle spożywczym 
oparte są na standardach i systemach zarządzania jako-
ścią takich jak HACCP, normy z grupy ISO oraz innych. 
Dyskusja nad tworzeniem modelu biznesowego może 
wskazywać na przydatność kreowania modelu bizneso-
wego w podnoszeniu konkurencyjności mikroprzedsię-
biorstwa. Zarządzanie jakością procesów logistycznych 
w mikroprzedsiębiorstwie zgodnie ze standardami może 
być podstawą kreowania modelu biznesu zgodnego z ce-
lami rynkowymi przedsiębiorstwa. Wskazane jest kon-
tynuowanie badań nad kreowaniem modelu biznesu 
w mikroprzedsiębiorstwach w innych branżach. 
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