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O prezentacji

1
• Prezentacja zawiera 

omówienie modelu 
najlepszych praktyk 
sporządzania biznesplanu.

2
• Źródło: książka Biznesplan 

– model najlepszych 
praktyk



Model Najlepszych Praktyk (MNP) -
przesłanki

» Wieloletnie doświadczenie autora, zdobyte w trakcie 

sporządzania różnego rodzaju biznesplanów, pozwala 

sformułować tezę, iż tylko sformalizowane podejście do ich 

sporządzania, może zapewnić sprawne osiągnięcie celu. 

» Takim celem jest stworzenie podstaw do podjęcia decyzji 

dotyczących dalszych losów projektu.



Model Najlepszych Praktyk (MNP) 

» Model Najlepszych Praktyk to zatem zbiór procedur, które umożliwiają 

przekształcenie założeń projektu w decyzje dotyczące dalszych losów 

projektu.

Założenia projektu
Model Najlepszych 

Praktyk
Decyzje dotyczące 

losow projektu



Procedury MNP

5

1
• Model biznesowy

2
• Studium wykonalności

3
• Biznesplan



Ewaluacja rezultatów  procedury
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Wewnętrzna

• Czy projekt jest 
wykonalny?

• Czy możliwa 
jest realizacja 
celów projektu?

Zewnętrzna

• Spełnienie 
kryteriów 
formalnych

• Spełnienie 
kryteriów 
merytorycznych



Cztery przypadki

Zakończona 
ewaluacja 
rezultatów

Zaniechanie 
projektu

Korekta 
koncepcji

Przejście do 
kolejnej 

procedury

Wdrożenie 
projektu



Model biznesowy

» Model biznesowy (BCM)- jest to plan, który tworzy przedsiębiorstwo 
celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku
operacyjnego. Określa relacje pomiędzy uczestnikami rynku, 
informuje jak przedsiębiorstwa działają, tj. w jaki sposób tworzą 
wartość dla klientów, towary i usługi oraz z czego czerpią zyski.

» Źródło: Alexander Osterwalder, co-author of Business Model Generation: when you have
designed and thought through your business model you have the perfect basis for writing a good
business plan.’
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http://mfiles.pl/pl/index.php/Zysk
http://mfiles.pl/pl/index.php/Klient
http://mfiles.pl/pl/index.php/Towar
http://mfiles.pl/pl/index.php/Us%C5%82uga


Procedura: Model biznesowy
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Model biznesowy

Zaniechanie 
realizacji projektu

Wdrożenie projektu
Przejście do 

procedury: Studium 
wykonalności

Przejście do 
procedury: 
Biznesplan

Ewaluacja



Studium wykonalności

» Proces identyfikacji możliwości i zagrożeń, określania 
celów, szacowania kosztów i korzyści oraz określenia 
alternatywnych rozwiązań problemu, w celu uniknięciu 
błędnych decyzji inwestycyjnych.

» Jego efektem powinna być lista rekomendowanych 
rozwiązań, których zrealizowanie zapewni sukces 
projektowi
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Procedura: Studium wykonalności
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Studium 
wykonalności

Zaniechanie 
realizacji projektu

Przejście do 
wdrożenia

Korekta założeń
Przejście do 
procedury: 
Biznesplan

Ewaulacja



Biznesplan

» Biznesplan jest zestawem dokumentów (np. danych 

źródłowych, wyników obliczeń, i wykonanych na tej 

podstawie analiz, zestawu przyjętych założeń), w których na 

podstawie oceny sytuacji strategicznej oraz danych 

historycznych zawarta jest projekcja celów przedsiębiorstwa i 

sposobów ich osiągania.

12



Procedura: Biznesplan
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Biznesplan

Zaniechanie realizacji 
projektu

Korekta założeń Przejście do wdrożenia

Ewaluacja



Dostosowanie MNP do potrzeb inwestora

Identyfikacja potencjalnego 
inwestora

Kryteria oceny stosowane (formalne 
i merytoryczne),

Wymagana struktura planu



KONIEC 
PREZENTACJI


