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MODEL REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 
A MODEL BIZNESOWY ORGANIZACJI

Izabela Konieczna

Wprowadzenie

M odel biznesowy, będący stosunkowo nowym po-
jęciem w  teorii zarządzania, jest przedmiotem 

zainteresowania zarówno naukowców, jak i praktyków. 
Jak niezwykle istotne jest zrozumienie i  stosowanie 
koncepcji modelu biznesowego, zauważa m.in. S. Gre-
gorczyk, opierając się na przeprowadzonych badaniach, 
z  których wynika, że słaba znajomość koncepcji i  nie-
dostrzeganie związku między efektywnym modelem 
biznesowym a  zdolnością konkurowania wpływa na 
decyzje zarządów przedsiębiorstw, które nie wykorzy-
stują możliwości odnowy biznesów, poszerzania zakre-
su działania czy różnicowania strumieni przychodów 
(Gregorczyk, 2016, s. 110), a przecież wszystkie przed-
siębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio wykorzystują 
konkretny model biznesowy (Teece, 2010, s.  191). 
Każda rentowna organizacja jest bowiem zbudowana 
na solidnym modelu biznesowym, który wyjaśnia, 
jako system, jak poszczególne elementy działalności 
pasują do siebie (Magretta, 2002, s.  91), a  zaprojekto-
wanie modelu biznesowego jest kluczową decyzją dla 
przedsiębiorcy, który tworzy nowe przedsiębiorstwo 
i kluczowym – może bardziej trudnym – zadaniem dla 
dyrektorów generalnych, którzy muszą tak przekształ-
cić stary model biznesowy, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie ich organizacji w  przyszłości (Zott, 
Amit, 2010, s. 217). 

Analizując literaturę przedmiotu, okazuje się, że zde-
cydowana większość definicji i podejść do modelu bizne-
sowego dotyczy przedsiębiorstw nastawionych na zysk, 
podczas gdy w praktyce gospodarczej mamy do czynie-
nia również z  organizacjami nienastawionymi na zysk, 

które również opierają swoją działalność na przyjętym 
modelu biznesowym. W związku z powyższym zasadne 
stało się opracowanie autorskiego modelu realizowania 
celów strategicznych organizacji nienastawionych na 
zysk, opartego na autorskiej definicji: Model biznesowy 
jest to opis elementów tworzących wartość zarówno 
z  perspektywy samej organizacji, jak i  jej klientów. Za-
wiera on identyfikację, na podstawie łańcucha wartości, 
źródeł pochodzenia przychodów oraz określa sposób 
tworzenia wartości na podstawie unikatowej kombinacji 
zasobów/kompetencji, jakie posiada dana organizacja. 
Celem modelu biznesowego jest uzyskanie takich wa-
runków prowadzenia działalności, aby móc zaspokoić 
potrzeby właścicieli i działać w ich interesie (Konieczna, 
2015, s. 31). 

Celem artykułu jest opracowanie metody oceny stop-
nia realizacji celów strategicznych organizacji w ujęciu 
poszczególnych elementów składowych modelu bizne-
sowego. W pierwszej jego części przedstawiony zostanie 
autorski sposób oceny realizacji celów strategicznych 
przez każdy z  elementów modelu biznesowego przy 
wykorzystaniu zaproponowanej metody opierającej się 
na analizie takich elementów, jak: czynniki wpływające 
na przychody ze sprzedaży, wartość dla klienta, łańcuch 
wartości, zasoby/kompetencje oraz działania na rzecz 
właścicieli. W  drugiej części artykułu natomiast uka-
zana zostanie empiryczna weryfikacja założeń teore-
tycznych na przykładzie spółdzielni mleczarskich. We-
ryfikacja ta będzie się opierać na wynikach wywiadów 
bezpośrednich przeprowadzonych z przedstawicielami 
wyższego kierownictwa spółdzielni mleczarskich. 
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Model biznesowy a realizacja 
celów strategicznych organizacji

Z godnie z przyjętą we wprowadzeniu definicją, model 
biznesowy wskazuje na pięć obszarów:

1. Obszar czynników wpływających na przychody ze 
sprzedaży organizacji –  jakie czynniki oddziałują na 
osiągany przez organizację poziom przychodów?

2. Obszar wartości dla klienta –  jakie czynniki tworzą 
wartość dla klienta?

3. Obszar łańcucha wartości – w jakim stopniu organizacja 
kontroluje czynniki wpływające na łańcuch wartości?

4. Obszar zasobów/kompetencji –  jakie zasoby/kompe-
tencje organizacji stanowią o  źródle przewagi konku-
rencyjnej?

5. Obszar działań na rzecz właścicieli –  jak kształtowane 
są relacje pomiędzy organizacją a grupami właścicieli de-
terminującymi podstawowe cele strategiczne organizacji? 
W  odwołaniu do przytoczonej definicji modelu biz-

nesowego na rysunku 1 przedstawiono model biznesowy 
w ujęciu graficznym.

Rys. 1. Graficzne ujęcie modelu biznesowego
Źródło: opracowanie własne

Model biznesowy można również zaprezentować w na-
stępującej postaci:

MB = {P, W, Ł, Z, D}

gdzie:
MB – model biznesowy,
P – czynniki wpływające na przychody ze sprzedaży,
W – wartość dla klienta,
Ł – łańcuch wartości,
Z – zasoby/kompetencje,
D – działania na rzecz właścicieli. 
Model biznesowy, którego elementy składowe przyczynia-

ją się do realizacji celów strategicznych organizacji, pozwala 
na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. W  przy-
padku czynników wpływających na przychody ze sprzedaży 
z  najkorzystniejszą sytuacją mamy do czynienia, gdy wy-

stępuje więcej czynników determinujących przychody, do 
których można zaliczyć: specjalizację produkcji, oferowanie 
produktów dostosowanych do specyficznych oczekiwań 
klientów, w tym oferowanych na indywidualne zamówienie, 
sprzedaż produktów flagowych, markę (świadomość wykreo- 
wanej marki powoduje, że klienci są skłonni zapłacić więcej 
pomimo obecności na rynku podobnych, tańszych wyro-
bów), przewagę czasu (np. szybsze wprowadzania innowacji, 
szybka reakcja na zmiany warunków w otoczeniu przedsię-
biorstwa), korzyści z dużej skali działania, przywództwo na 
skalę lokalną, oferowanie asortymentu kolejnych produktów 
nawiązujących do przeboju rynkowego, silnej marki, rozsze-
rzanie asortymentu produktów grupie lojalnych nabywców, 
skalę transakcji (np. zakupy przez wielkie sieci handlowe), 
koncentrację na wybranych działaniach w ramach łańcucha 
wartości, duży udział w  rynku, przywództwo w  niszy ryn-
kowej (Konieczna, 2015, 98). Im więcej bowiem czynników 
wpływa na przychody ze sprzedaży, tym w  lepszej sytuacji 
jest organizacja, gdyż nie jest ona uzależniona od jednego 
czynnika, którego zmiana mogłaby wpłynąć na pogorszenie 
sprzedaży, a tym samym na przychody, co zakłóciłoby reali-
zację celów strategicznych organizacji. 

Podobnie sytuacja wygląda w  przypadku działań na 
rzecz właścicieli, do których można zaliczyć: zaspokaja-
nie potrzeb ekonomicznych, oferowanie korzystniejszych 
warunków świadczenia usług członkom organizacji (np. 
usług w pierwszej kolejności), wpływanie na efektywność 
gospodarowania członka organizacji (np. poprzez ułatwia-
nie kontaktów handlowych, doradztwo, gwarancję zbytu, 
instruktaż zawodowy, udostępnianie urządzeń technicz-
nych, pomieszczeń), oferowanie wyższych cen zbytu dla 
członków-producentów, oferowanie niższych cen zaopa-
trzenia, zaspokajanie potrzeb gospodarczych, społecznych, 
kulturalnych, edukacyjnych, socjalnych, mieszkaniowych 
(Konieczna, 2015, s. 104). Zatem im więcej realizowanych 
jest działań, tym w większym stopniu realizowane są cele 
strategiczne organizacji, w  tym przypadku polegające na 
zaspokajaniu potrzeb właścicieli i działaniu w ich interesie. 

W  przypadku łańcucha wartości można uznać, iż cele 
strategiczne realizowane są w największym stopniu w przy-
padku posiadania przez organizację wpływu na prowadzo-
ne działania i sprawowania nad nimi kontroli. 

Metodą pomiaru stopnia realizacji celów strategicznych 
organizacji przez przyjęty model biznesowy w  przypad-
ku wartości dla klienta i  zasobów/kompetencji może być 
wskaźnik I liczony według wzoru:

czyli:

przy czym:
I – stopnień realizacji celów strategicznych organizacji, 
k – średnia ocena branych pod uwagę elementów z po-

szczególnych obszarów,
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n – liczba obszarów,
m – maksymalna wartość skali, przy czym maksymalna 

wartość oznacza najlepszą możliwą w  dokonywaniu oceny 
sytuację z punktu widzenia organizacji.

Im k wyższe, tym dany obszar w większym stopniu stano-
wi o źródle przewagi konkurencyjnej.

Im I wyższe, czyli I→1, tym w większym stopniu realizo-
wane są cele strategiczne organizacji w oparciu o dany obszar. 

Wskaźnik I może być liczony, gdy badania opierały się na 
ocenie danego stwierdzenia według podanych kryteriów na 
podstawie skali wartościującej.

W zależności od uzyskanych wyników wskaźnika I moż-
na ocenić stopień realizacji celów strategicznych od bardzo 
małego, przez mały, średni, duży, do bardzo dużego, według 
skali podanej na rysunku 2.

Ocena realizacji celów strategicznych 
na podstawie przyjętego modelu

E mpiryczna weryfikacja oceny realizacji celów strategicz-
nych na podstawie przyjętego modelu została opracowa-

na z  wykorzystaniem wyników wywiadów bezpośrednich 
przeprowadzonych z  przedstawicielami wyższego kierow-
nictwa spółdzielni mleczarskich za pomocą kwestionariusza 
wywiadu. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele 
wszystkich spółdzielni z sekcji 10.5 PKD z województw połu-
dniowo-wschodniej Polski, tj. świętokrzyskiego, lubelskiego, 
podkarpackiego, małopolskiego i  śląskiego. Ze względu na 
skłonność spółdzielni do uczestnictwa w  badaniu ostatecz-
nie przebadano 20 spółdzielni, czyli ponad 33% populacji. 

Dobór próby był celowy. Celowość doboru próby obej-
mowała przyporządkowanie rodzaju prowadzonej działal-
ności przez daną spółdzielnię zgodnie z PKD, jak również 
umiejscowienie spółdzielni we wskazanym obszarze obję-
tym badaniem. Respondenci w ramach wywiadu bezpośred-
niego udzielali odpowiedzi na pytania ustrukturalizowane, 
które dotyczyły poszczególnych elementów składowych 
modelu biznesowego, tj. czynników wpływających na przy-
chody ze sprzedaży, wartości dla klienta, łańcucha wartości, 
zasobów/kompetencji oraz działań na rzecz właścicieli. Kwe-
stionariusz wywiadu zawierał również pytania częściowo 
ustrukturalizowane zadawane respondentowi w przypadku, 
gdy żadna z  przedstawionych alternatywnych odpowiedzi 
nie odnosiła się – jego zdaniem – do spółdzielni, której był 
przedstawicielem.

Czynniki wpływające na przychody  
ze sprzedaży

B iorąc pod uwagę wyniki badań przedstawione na ry-
sunku 3, wyraźnie widać, iż przychody ze sprzedaży 

osiągane przez spółdzielnie nie opierają się tylko na jednym 
czynniku spośród czynników wskazanych powyżej, bowiem 
10% spółdzielni wskazało 5 czynników, 35% – 4 czynniki, 
30% – 3 czynniki, a 25% – 2 czynniki. Na podstawie tych 
danych można zatem stwierdzić, iż taka liczba czynników 
pozwala na realizację celów strategicznych zgodnie z zało-
żeniami przedstawionymi w pierwszej części artykułu. 

Rys. 3. Procent spółdzielni, które wskazały określoną liczbę 
czynników wpływających na przychody ze sprzedaży
Źródło: opracowanie własne

Wartość dla klienta

B iorąc pod uwagę wyniki badań (Konieczna, 2015, 
s.  142), można dokonać z  uwzględnieniem wskaź-

nika I  analizy stopnia realizacji celów strategicznych 
spółdzielni przez cechy oferty spółdzielni, które są ważne 
dla końcowych nabywców. Wskaźnik I  zostanie obliczo-
ny na podstawie oceny ważności cech oferty rynkowej 
w  różnych obszarach działalności. W  związku z  tym, że 
analizowanych było 7 obszarów działalności, a ocena do-
konywana była przy użyciu pięciostopniowej skali Likerta, 
gdzie 5 oznacza cechę oferty niezwykle ważną, 4 – bardzo 
ważną, 3 – dość ważną, 2 – mało ważną, a 1 – całkowicie 
nieważną, wzór wygląda następująco:

przy czym:
k1...7 – obszary, których dotyczą cechy/elementy oferty 

rynkowej,
k1 – produkt,
k2 – innowacje,

Rys. 2. Stopień realizacji celów strategicznych
Źródło: opracowanie własne
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k3 – opakowanie,
k4 – marketing sprzedaży,
k5 – dystrybucja,
k6 – badania i rozwój,
k7 – jakość,
7 – liczba sfer działalności,
5 – maksymalna wartość skali, czyli najlepsza możliwa 

ocena.
Stąd:

Mając na uwadze rysunek 2,  przedstawiający stopień 
realizacji celów strategicznych, można stwierdzić, iż uzy-
skany wynik 0,79 wskazuje, że w dużym stopniu realizo-
wane są cele strategiczne spółdzielni poprzez cechy oferty 
ważne dla końcowych nabywców. Jak widać, średnia 
ocena branych pod uwagę elementów z  poszczególnych 
obszarów jest zbliżona do siebie, jednakże najwyższą 
średnią charakteryzują się obszary: opakowanie i produkt, 
co oznacza, że cechy oferty, które zostały najwyżej oce-
nione po względem ważności dla końcowych nabywców, 
a które spółdzielnie biorą po uwagę, obejmują składniki, 
naturalność produktu, zdrowotność, wartość odżywczą, 
szerokość asortymentu, zróżnicowanie produktu (dyfe-
rencjacja), specjalizację produkcji, cechy użytkowe oraz 
wzornictwo.

Łańcuch wartości 

A nalizując wyniki badań przedstawione na rysunkach 
4  i 5, można dostrzec, iż spółdzielnie w zdecydowa-

nej większości realizują samodzielnie działania, które 
należą do takich obszarów, jak: badania i  rozwój, inno-
wacje, ekologia produktu, jakość, opakowanie, marketing 
sprzedaży oraz dystrybucja, bowiem między 75% a 100% 
spółdzielni realizuje 63% działań, a  między 50% a  74% 
spółdzielni realizuje 37% działań. Mniej działań samo-
dzielnie nie realizuje żadna ze spółdzielni. Spółdzielnie, 
które decydują się na powierzenie realizacji działań na 
zewnątrz, sprawują nad nimi kontrolę. Z  badań wynika, 
że mniej niż 25% spółdzielni zleca wykonanie 52% dzia-

łań na zewnątrz, które kontroluje, a  między 25% a  49% 
spółdzielni kontroluje 48% działań zlecanych na zewnątrz. 
Zdecydowana większość spółdzielni natomiast nie zleca 
wykonania działań na zewnątrz, które poddaje kontroli. 
Żadna natomiast spółdzielnia nie korzysta z outsourcingu, 
którego nie ma pod kontrolą.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań, można 
stwierdzić, że spółdzielnie sprawują kontrolę nad wszyst-
kimi realizowanymi działaniami, niezależnie od tego, czy 
realizują je samodzielnie czy zlecają na zewnątrz. Zgodnie 
z  założeniami przedstawionymi w  pierwszej części arty-
kułu, całkowita kontrola działań oznacza, że spółdzielnie 
są w stanie realizować cele strategiczne. 

Zasoby/kompetencje

B iorąc pod uwagę wyniki badań (Konieczna, 2015, 
s. 187), można dokonać z uwzględnieniem wskaźnika 

I analizy stopnia realizacji celów strategicznych spółdziel-
ni przez posiadane zasoby/kompetencje. W pierwszej ko-
lejności wskaźnik I zostanie obliczony na podstawie oceny 
stopnia ważności wykorzystywanych zasobów/kompeten-
cji w różnych sferach działalności z punktu widzenia kon-
kurencyjności. W związku z tym, że analizowanych było 
9 sfer działalności, a ocena dokonywana była przy użyciu 
pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 5 oznacza niezwykle 
ważny z punktu widzenia konkurencyjności, 4 – bardzo 
ważny, 3 – dość ważny, 2 – mało ważny, a 1 – całkowicie 
nieważny, wzór wygląda następująco:

przy czym:
k1 – sfera działalności badawczo-rozwojowej,
k2 – sfera produkcji,
k3 – sfera zarządzania jakością,
k4 – sfera logistyki zaopatrzenia,
k5 – sfera marketingu,
k6 – sfera finansów,
k7 – sfera zatrudnienia,
k8 – sfera organizacji i zarządzania,

Rys. 4. Działania realizowane przez spółdzielnie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Działania kontrolowane przez spółdzielnie realizowane 
zewnętrznie
Źródło: opracowanie własne
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k9 – sfera ogólna,
9 – liczba sfer działalności,
5 – maksymalna wartość skali, czyli najlepsza możliwa 

ocena.
Stąd:

Mając na uwadze rysunek 2, przedstawiający stopień rea- 
lizacji celów strategicznych, można stwierdzić, iż uzyskany 
wynik 0,92 wskazuje, że w bardzo dużym stopniu realizowa-
ne są cele strategiczne spółdzielni w oparciu o posiadane za-
soby/kompetencje, biorąc pod uwagę ich ważność. Jak widać, 
średnia ocena branych pod uwagę elementów z poszczegól-
nych sfer jest zbliżona do siebie, jednakże najwyżej ocenione 
zostały: 1) sfera zarządzania jakością, na którą składają się 
następujące zasoby/kompetencje: posiadane systemy za-
pewniania jakości, posiadane certyfikaty jakości produktów, 
stosowanie „filozofii” kompleksowego zarządzania przez 
jakość (TQM), stosowane systemy motywacji do wysokiej 
jakości wykonania, stosowane systemy doskonalenia jakości 
procesów i produktów, stopień informatyzacji stosowanych 
systemów zarządzania jakością, świadomość „projakościową” 
pracowników, stopień zaangażowania naczelnego kierownic-
twa w  realizację programów zapewnienia wysokiej jakości, 
oraz wiedzę i zdolności kadr odpowiedzialnych za doskona-
lenie i kontrolę jakości, oraz 2) sfera finansów, obejmująca 
potencjał finansowy przedsiębiorstwa, udział technicznego 
kosztu wytworzenia w  kosztach całkowitych, poziom jed-
nostkowych kosztów całkowitych, poziom jednostkowych 
kosztów stałych, poziom jednostkowych kosztów pracy, 
możliwość finansowania rozwoju z  funduszy własnych, 
dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, możliwości 
windykacji należności, stosowane systemy rachunkowości 
zarządczej, zdolności w  zakresie planowania przychodów 
i  kosztów, oraz wiedzę i  zdolności służb finansowo-księgo-
wych (Konieczna, 2015, s. 102–103).

Podobnie można dokonać oceny stopnia realizacji celów 
strategicznych spółdzielni przez posiadane zasoby/kompe-
tencje, biorąc pod uwagę ocenę stanu posiadanych zasobów/
kompetencji dokonaną przez respondentów. W  związku 
z  tym, że analizowanych było 9  sfer działalności, a  ocena 
dokonywana była przy użyciu trójstopniowej skali Likerta, 
gdzie 3 oznacza lepszy stan, 2 – podobny stan, a 1 – gorszy 
stan zasobów/kompetencji w  porównaniu z  konkurencją, 
wzór wygląda następująco:

przy czym:
k1 – sfera działalności badawczo-rozwojowej,
k2 – sfera produkcji,
k3 – sfera zarządzania jakością,
k4 – sfera logistyki zaopatrzenia,
k5 – sfera marketingu,
k6 – sfera finansów,
k7 – sfera zatrudnienia,
k8 – sfera organizacji i zarządzania,

k9 – sfera ogólna,
9 – liczba sfer działalności,
3 – maksymalna wartość skali, czyli najlepsza możliwa 

ocena.
Stąd:

Mając na uwadze rysunek 2,  przedstawiający stopień 
realizacji celów strategicznych, można stwierdzić, iż uzyska-
ny wynik 0,73 wskazuje, że w  dużym stopniu realizowane 
są cele strategiczne spółdzielni w oparciu o posiadane zaso-
by/kompetencje, biorąc pod uwagę ich stan w porównaniu 
z konkurencją, czyli potencjał konkurencyjny. Średnia ocena 
branych pod uwagę elementów z  poszczególnych sfer jest 
zbliżona do siebie, jednakże najwyżej oceniona została sfera 
logistyki zaopatrzenia, na którą składają się dostęp do źródeł 
zaopatrzenia, dogodność lokalizacji pod względem źródeł 
zaopatrzenia, znajomość aktualnej sytuacji na rynkach zao- 
patrzenia, zdolność do przewidywania zmian na rynkach 
zaopatrzenia, sposoby powiązania z dostawcami, zakres in-
tegracji wstecz, skalę optymalizacji dostaw, stopień informa-
tyzacji działalności logistycznej, oraz wiedzę i zdolności kadr 
logistycznych (Konieczna, 2015, s. 102).

Działania na rzecz właścicieli

A nalizując wyniki badań przedstawione na rysunku 
6, okazuje się, że wszystkie spółdzielnie realizują 

po kilka działań na rzecz ich właścicieli spośród działań 
wskazanych powyżej, gdyż 20% spółdzielni realizuje 
4 działania, 55% spółdzielni – 3 działania, a 25% spółdziel-
ni – 2 działania.

Rys. 6. Procent spółdzielni, które realizują określoną liczbę 
działań na rzecz właścicieli
Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę wyniki badań, można stwierdzić, iż 
stopień realizacji działań na rzecz właścicieli jest wysoki, co 
oznacza, zgodnie z założeniami przedstawionymi w pierw-
szej części artykułu, że w dużym stopniu działania te przy-
czyniają się do realizacji celów strategicznych spółdzielni.
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Podsumowanie

W  artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia re-
alizacji celów strategicznych organizacji w ujęciu po-

szczególnych elementów składowych modelu biznesowego, 
czyli czynników wpływających na przychody ze sprzedaży, 
wartość dla klienta, łańcuch wartości, zasoby/kompetencje 
oraz działania na rzecz właścicieli. W tym celu stworzony 
został m.in. wzór na wskaźnik I, dzięki któremu można 
ocenić stopień realizacji celów strategicznych, wówczas 
gdy badania opierały się na ocenie danego stwierdzenia 
według podanych kryteriów na podstawie skali warto-
ściującej. Zdaniem autorki, zaproponowana metoda może 
stanowić nowe podejście do badania modelu biznesowego 
jako zbioru elementów wzajemnie powiązanych, które 
są  ukierunkowane na realizację w  możliwie optymalny 
sposób określonych celów strategicznych. Wykorzystanie 
przedstawionej metody wiąże się jednakże z  takimi ogra-
niczeniami, jak: konieczność zebrania odpowiedniego ma-
teriału badawczego, duża czasochłonność, wysokie koszty 
prowadzonych badań oraz trudności z uzyskaniem zgody 
na przeprowadzenie badań. Przytoczone wyniki badań 
empirycznych mają również swoje ograniczenia w postaci 
próby badawczej, obejmującej tylko jedną branżę i  ogra-
niczone terytorium, a  więc potencjalnie mogą tu działać 
czynniki specyficzne dla tego rodzaju podmiotów i obszaru 
funkcjonowania.

Wyniki badań pokazują, że zaproponowana metoda 
może stanowić narzędzie w procesie oceny stopnia realiza-
cji celów strategicznych. Metoda ta bowiem została zwery-
fikowana empirycznie pod kątem stopnia realizacji celów 
strategicznych przez spółdzielnie. Empiryczna weryfikacja 
zaproponowanej metody pokazała, że liczba czynników 
wpływających na przychody ze sprzedaży badanych spół-
dzielni pozwala na realizację przez nie celów strategicznych. 
Dodatkowo ocena za pomocą wskaźnika I pozwoliła wysu-
nąć wniosek, iż w dużym stopniu cechy oferty spółdzielni, 
które są  ważne dla końcowych nabywców pozwalają na 
realizację celów strategicznych. Podobnie sytuacja wyglą-
da w  przypadku potencjału konkurencyjnego, bowiem 
posiadane zasoby/kompetencje, biorąc pod uwagę ich stan 
w porównaniu z konkurencją, pozwalają w dużym stopniu 
realizować cele strategiczne. W  bardzo dużym stopniu 
natomiast realizowane są  cele strategiczne spółdzielni 
w  oparciu o  posiadane zasoby/kompetencje, biorąc pod 
uwagę ich ważność, co można odczytać z wartości wskaź-
nika I. Ponadto całkowita kontrola działań realizowanych 
bądź zlecanych na zewnątrz w łańcuchu wartości również 
świadczy o  możliwości realizowania przez spółdzielnie 
celów strategicznych. Dodatkowo stopień realizacji działań 
na rzecz właścicieli, który jest wysoki, także przyczynia się 
do realizacji celów strategicznych spółdzielni. 

Zdaniem autorki, przedstawiona metoda pozwala oce-
nić, w jakim stopniu każdy z elementów modelu bizneso-
wego przyczynia się do realizacji przez organizację celów 
strategicznych, a w efekcie do osiągnięcia trwałej przewa-
gi konkurencyjnej. Na tej podstawie można sformułować 
pewne wskazówki do dalszych badań, które wydają się po-
trzebne, by pełniej móc wykorzystać zastosowaną metodę. 

Podstawą dalszych badań powinno być rozszerzenie ich 
zakresu o inne branże. Dalsze badania powinny pokazać, 
czy zaproponowana metoda może być wprost replikowa-
na na inne sektory gospodarki. Rozszerzony powinien 
również być obszar geograficzny badań, tak aby obejmo-
wał swoim zasięgiem terytorium całego kraju, a w dalszej 
perspektywie również zagranicę. 
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Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
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The Model of Strategic Objectives 
Implementation and the Business 
Model of the Organization

Summary

The aim of this article is to create a  method of assessing 
the degree of implementing the strategic objectives of the 
organization by individual components of the business 
model. In the first part of the article the Author has 
presented an original method to assess the implementation 
of strategic objectives for each of the business model 
elements , and the second part depicts an empirical 
verification of theoretical assumptions. The elements, which 
are considered in the framework of this method include: 
factors affecting sales revenues, customer value, value 
chain, resources/competencies, and actions for the owners. 
According to the author the method allows to evaluate the 
extent to which each component of the business model 
contributes to the implementation of the organization’s 
strategic objectives, and ultimately to achieve a sustainable 
competitive advantage. The proposed method can provide 
a new approach to the research of the business model as 
a set of interrelated elements, which are aimed at achieving 
in the possible optimal way the specific strategic objectives.
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