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Wstęp

Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym skupia się na generowaniu 

przez przedsiębiorstwo wartości, gdzie wykorzystuje się przedsiębiorczość pracow-

ników oraz nabywanie, dzielenie i przekształcanie posiadanej przez organizację 

wiedzy w decyzje. Celem opracowania jest próba ukazania istoty kapitału inte-

lektualnego oraz roli tego kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw na 

przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora chemicznego w województwie 

zachodniopomorskim.

1. Koncepcja Monitora Aktywów Niematerialnych

Sveiby opracował monitor aktywów niematerialnych, kierując się Raportem 
Konrada. Przyjmuje się w koncepcji IAM założenie, że wartość księgowa netto 

wraz aktywami niematerialnymi składa się na rynkową wartość przedsiębiorstwa. 
Podkreślono w niej rolę aktywów niematerialnych, których wartość, w przeciwień-

stwie do zużywających się tradycyjnych zasobów, wzrasta w trakcie ich używania1. 

Omawiane aktywa podzielono na następujące trzy kategorie:

strukturę zewnętrzną – charakteryzującą relacje pomiędzy fi rmą i jej oto- –

czeniem, a szczególnie nawiązywanie i podtrzymywanie prawidłowych 

kontaktów z klientami,

1  K. Sveiby, Intellectual Capital and Knowledge Management, www.sveiby.com.au
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strukturę wewnętrzną – ujmującą wszystkie aktywa niematerialne będące  –

własnością fi rmy, a które nie zostały uwzględnione w bilansie,

indywidualne kompetencje – obejmują one wiedzę, umiejętności i do- –

świadczenia pracowników lub zdolności ludzi do działania2, czego efektem 

jest konkretna wartość dla przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się w każdej z tych kategorii wskaźniki wzrostu i odnowy, spraw-

ności oraz stabilności, ponieważ to one są źródłem wartości (rys. 1).

Rys. 1. Struktura Monitora Aktywów Niematerialnych na podstawie 
raportu spółki Celemi.
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Źródło: A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. 
Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002; 

Wycena i zarządzanie wartością fi rmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005, 
za: K. Walecka, Znaczenie kapitału intelektualnego dla kształtowania się wartości przedsiębiorstwa, 

w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, 
Zeszyty Naukowe nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 213.

2  K.E. Sveiby, Th e New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-Based 
Assets, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
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Monitor Aktywów Niematerialnych jest bardzo dobrym narzędziem odwzo-

rowania i przekazania informacji o aktywach niematerialnych przedsiębiorstwa dla 

otoczenia, gdyż pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu, a jednocześnie zwiększa 

wiarygodność organizacji. W celu uniknięcia niejasności i przeoczenia ważnych 

danych K.E. Sveiby proponuje, aby Monitor Aktywów Niematerialnych nie prze-

kraczał objętościowo jednej strony, a dane liczbowe opatrywano komentarzami. 

Zaletami tej formy monitoringu jest jego prostota dla praktycznego wykorzystania 

i jej elastyczność, gdyż przy wykorzystaniu jedynie ram w postaci trzech głównych 

elementów kapitału intelektualnego i obszarów analitycznych pozostawia się swo-

bodę w wypełnianiu całego wnętrza tabeli i doborze wskaźników (tab. 1):

Tabela 1. Przykład Monitora Aktywów Niematerialnych

AKTYWA NIEMATERIALNE

Struktura zewnętrzna Struktura wewnętrzna Indywidualne 

kompetencje

WZROST

–  wzrost organiczny 
(chłonność rynku na nowe 
koncepcje i pomysły 
fi rmy)

–  wzrost udziału fi rmy 
w rynku

–  inwestycje w technologię 
informatyczną

–  inwestycje w strukturę 
wewnętrzną

–  poziom wykształcenia
–  staż pracy
–  rotacja kompetencji

ODNOWA 

/ INNOWACYJNOŚĆ

–  liczba klientów wzmacnia-
jących wizerunek fi rmy

–  udziały sprzedaży 
na nowe rynki

–  udziały sprzedaży 
dla nowych klientów

–  udział klientów wzmac-
niających organizację

–  liczba wprowadzonych 
nowych procesów

–  udział w sprzedaży no-
wych produktów i usług

–  klienci wzbogacający 
kompetencje

–  różnorodność 
pracowników

–  koszt szkoleń i treningów

WYDAJNOŚĆ

– rentowność klientów
– satysfakcja klientów
–  sprzedaż na jednego 

klienta

–  proporcja pracowników 
wspierających struktury 
wewnętrznej

–  wartość dodana 
na jednego pracownika

–  liczba profesjonalistów
–  wartość dodana 

na profesjonalistę
–  rentowność pracowników 

/profesjonalistów

STABILNOŚĆ

–  struktura wiekowa relacji 
z klientami

–  wskaźnik lojalności 
/ satysfakcji klientów

–  udział klientów stałych
–  częstotliwość powtarzania 

zamówień / zakupów

–  wiek organizacji
–  wskaźnik rekrutów
–  struktura długości 

zatrudnienia
–  rotacja pracowników 

wspierających

– wiek pracowników
– względność płac
– rotacja profesjonalistów
– staż pracy w fi rmie

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Sveiby, Intellectual Capital and Knowledge Management, 
www.sveiby.com.au; K.E. Sveiby, The New Organizational Wealth. Managing 

and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
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W modelu założono, iż pracownik nie powinien być oceniany pod kątem 

tworzonych kosztów, ale jako podstawa generowania wartości fi rmy, a dokładnie 

przepływów pieniężnych. Również większość klientów przyczynia się do powsta-

nia zwiększonych wpływów ze sprzedaży, ale stanowi także o niematerialnych 

aktywach poprzez dostarczanie fi rmie referencji, wskazywanie kierunku rozwoju 

produktów i usług, rozpowszechnianie informacji o ofercie wśród innych poten-

cjalnych klientów. Wszystkie te wpływy, nazywane „niematerialnymi przychoda-

mi”, dzieli się na trzy grupy: wzmacniające wizerunek organizacji, wzmacniające 

organizację i wzmacniające kompetencje pracowników. K.E. Sveiby podkreśla, iż 

opracowany przez niego Monitor Aktywów Niematerialnych jest modelem wie-

dzy, gdzie wymaga się od kadry kierowniczej znacznie więcej, a przyjęta strategia 

powinna być przekształcona w strategię skoncentrowaną na wiedzy. Model ten 

zestawia kluczowe wskaźniki umożliwiające controlling i skuteczne zarządzanie 

aktywami niematerialnymi.

2. Model kapitału intelektualnego Rossa

Model kapitału intelektualnego Rossa3, zbudowany z dwóch elementów: ka-

pitału ludzkiego i kapitału strukturalnego, przybliża problem roli poszczególnych 

składowych tego kapitału na wartość przedsiębiorstwa. G. i J. Ross uważają, że 

„kapitał intelektualny to suma ukrytych aktywów przedsiębiorstwa nieuwzględ-

nianych w jego sprawozdaniu bilansowym, obejmująca zarówno to, co znajduje się 

w głowach pracowników, jak i to, co zostaje po ich odejściu”4. Kapitał ludzki w tej 

koncepcji podzielić można na trzy podstawowe elementy: kompetencje, postawy 

i zdolności intelektualne, zaś w kapitale strukturalnym wyróżnić można: relacje 

zewnętrzne, organizację oraz rozwój i wzrost5.

Pierwszym elementem kapitału ludzkiego są kompetencje, które wynikają 

z wiedzy, umiejętności praktycznych, know-how i talentu zatrudnionych. Na-

stępnym składnikiem są postawy pracowników, które decydują o tym, czy zechcą 

oni wykorzystać swoje umiejętności dla dobra organizacji, przyczyniając się do 

3  Por. E. Głuszek, Wskaźnikowa metoda oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Stra-
tegie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicz, 
Polanica Zdrój 2001, s. 117-127.

4  Por. G. Ross, J. Ross, Measuring your Company’s Intellectual Performance, Long Range Plan-
ning 1997, June, s. 38.

5  Por. J. Ross, G. Ross, N.C. Dragonetti, L. Edvinsson, Intellectual Capital. Navigating the 
New Business Landscape, MacMillan Business, London 1997.
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osiągnięcia założonych przez nią celów strategicznych. Według autorów tej kon-

cepcji postawy uczestników danej organizacji zdeterminowane są przez motywację, 

zachowanie i traktowanie przez fi rmę. Ostatnią składową kapitału ludzkiego są 

zdolności intelektualne, które oznaczają zdolność do transferu, przekształcania 

i doskonalenia wiedzy. Wiążą się z umiejętnościami stosowania wiedzy w różnych 

sytuacjach, zdolnościami do imitacji, innowacji i adaptacji, literalnego myślenia 

czy przekształcania idei w materię6.

W tej koncepcji do kapitału strukturalnego zaliczono między innymi relacje 

zewnętrzne przedsiębiorstwa. Związane jest to z występującymi na rynku ten-

dencjami do spłaszczania struktur organizacyjnych oraz do wzrostu znaczenia 

różnych form powiązań kooperacyjnych. Relacje z zewnętrznymi partnerami stają 

się coraz ważniejsze, ponieważ to one są głównym źródłem wiedzy oraz stano-

wią o długotrwałych więziach organizacji z jej otoczeniem. Do najważniejszych 

źródeł kapitału relacyjnego zaliczyć można: klientów, dostawców, kooperantów, 

inwestorów i społeczność lokalną7.

Drugim składnikiem kapitału strukturalnego jest organizacja. Wartość organi-

zacyjna jest własnością przedsiębiorstwa oraz wymaga ciągłej uwagi i świadomego 

kształtowania przez menedżerów. Obejmuje wszystkie fi zyczne i niefi zyczne 

przejawy kapitału intelektualnego, związane z infrastrukturą, procesami i kulturą 

organizacyjną8. Ze strukturą organizacyjną szczególnie związana jest infrastruktu-

ra, która jest wartością zaliczaną do własności intelektualnej, ponieważ występuje 

w postaci między innymi patentów, marek, znaków handlowych, baz danych 

o klientach. Następnym elementem są procesy, które wraz ze związanymi z nimi 

procedurami pozwalają organizacji funkcjonować w otoczeniu. Procesy mogą być 

sformalizowane w postaci dokumentów i instrukcji obsługi albo przekazywane 

poprzez przekazy ustne. Natomiast kultura, kształtowana przez wzajemne kon-

takty uczestników organizacji, wyraża sposób jej funkcjonowania.

Trzecim i ostatnim składnikiem kapitału strukturalnego jest kapitał odnowy 

i rozwoju. Zawiera on wszystkie elementy mające potencjalny wpływ na przyszłą 

wartość, na przykład9: rozwój nowych programów szkoleniowych, prace badaw-

cze, zmiany restrukturyzacyjne. Stanowi on więc pewne niematerialne czynniki, 

pomocne organizacji w generowaniu wartości w przyszłości.

6  Por. ibidem, s. 28.
7  Por. E. Głuszek, Wskaźnikowa..., op. cit., s. 121.
8  Por. ibidem, s. 122.
9  Por. ibidem, s. 122.
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Wartość przedsiębiorstw obecnie uzależnia się w dużej mierze od kapitału 

ludzkiego. Wpływa to na zmianę podejścia w organizacjach do zasobów ludz-

kich, na które składają się ludzie związani z jednostką organizacyjną, z jej misją, 

z umiejętnością współpracy, o kreatywnych postawach i kompetencjach. Stwierdza 

się, że kapitał ludzki to siła napędzająca szybki rozwój spółki. Niestety w praktyce 

gospodarczej nie podchodzi się do problemów pracowników wystarczająco po-

ważnie10. Jedną z ważniejszych przesłanek ostrzegających przed upadłością spółki 

jest nieprawidłowy dobór kadry, czego efektem jest brak sprawności procesów 

wytwórczych i zarządzania11.

3.  Próba identyfi kacji kapitału intelektualnego wybranymi metodami 

pomiaru zewnętrznego w badanym przedsiębiorstwie

Na podstawie danych z raportów badanych podmiotów gospodarczych można 

określić wartość kapitału intelektualnego, a uzyskane informacje mogą stać się 

silną kartą przetargową podczas prowadzonych negocjacji biznesowych i ogra-

niczyć ryzyko w transakcjach handlowych i inwestycyjnych. Otrzymana wartość 

kapitału intelektualnego może być wykorzystywana jako uzupełnienie tradycyj-

nej wyceny przedsiębiorstwa, która z założenia skupia się zazwyczaj na wartości 

aktywów materialnych. Dopiero takie podejście umożliwia ustalenie prawdziwej 

wartości organizacji.

Pierwszym narzędziem jest wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej 

(MV/BV), który opiera się na założeniu, że kapitał intelektualny stanowi różnicę 

między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa12:

MV/BV = wartość rynkowa/wartość księgowa

gdzie:

– wartość rynkowa jest iloczynem ceny akcji i ilości tych akcji,

10  A. Sajkiewicz: Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, w: Zasoby ludzkie w fi rmie. Organiza-
cja, kierowanie, ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 17.

11  Por. Survey by Business Planning and Research International for Price Waterhouse, w: A. Black, 
Ph. Wright, J.E. Bachman, In Search of Shareholder Value – Managing the Drivers of Perfor-
mance, FT Pitman Publishing, London 1998, s. 127.

12  Por. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Ofi cyna Ekonomiczna, 
Kraków 2006, s. 199-200.
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–  wartość księgowa stanowi sumę księgowej wartości wszystkich aktywów 

przedsiębiorstwa pomniejszoną o księgową wartość kapitałów obcych 

(zobowiązania długo – i krótkoterminowe).

W tabeli 2 zaprezentowano kalkulację wskaźnika MV/BV dla badanego pod-

miotu w województwie zachodniopomorskim z sektora chemicznego w latach 

2005-2007.

Tabela 2. Wskaźnik MV/BV dla badanej organizacji w latach 2005-2007

2005 2006 2007

Liczba akcji 60 000 000 75 000 000 75 000 000

Cena akcji w PLN 14,92 14,74 15,02

Wartość rynkowa 895 200 000 1 105 500 000 1 126 500 000

Wartość księgowa 792 735 000 1 002 923 000 908 250 000

MV/BV 1,12 1,10 1,24

Źródło: opracowanie na podstawie danych z raportów rocznych badanego przedsiębiorstwa; 
W. Olesiuk, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, 

materiały niepublikowane.

Otrzymana wartość MV/BV jest większa od jedności, co oznacza, że przed-

siębiorstwo ma kapitał intelektualny, który nie został uwzględniony w księgach 

rachunkowych, jednak znacznie decyduje o wyższej wartości organizacji, niż 

wynika to z analizy wartości księgowej. Wskaźnik ten jest najpowszechniej uży-

wanym narzędziem wyceny kapitału i potwierdza posiadanie tego kapitału przez 

podmiot gospodarczy. Wartość wskaźnika może służyć do porównań z konku-

rencją lub innymi przedsiębiorstwami z sektora albo do monitorowania przebiegu 

zmian kształtowania się kapitału intelektualnego w określonych przedziałach 

czasowych.

Innym narzędziem do określania kapitału intelektualnego jest wskaźnik 

q-Tobina, który bazuje na wskaźniku MV/BV. W kalkulacji zastosowano koszt 

odtworzenia aktywów materialnych zamiast ich wartości księgowej13:

13  Por. ibidem, s. 201-203.
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Wskaźnik q-Tobina = wartość rynkowa/koszt odtworzenia aktywów materialnych = 
= (MVCS + BVLTD + BVINV + BVCL – BVCA)/BVTA

gdzie:

MVCS – wartość rynkowa akcji zwykłych,
BVLTD – wartość księgowa zobowiązań długoterminowych,
BVINV – wartość księgowa zapasów,
BVCL – wartość księgowa zobowiązań krótkoterminowych,
BVCA – wartość księgowa aktywów obrotowych,
BVTA – wartość księgowa wszystkich aktywów.

W tabeli 3 przedstawiono kalkulację wskaźnika q-Tobina w latach 2005-2007 

w badanym podmiocie gospodarczym.

Tabela 3. Wskaźnik q-Tobina dla badanego przedsiębiorstwa w latach 2005-2007

2005 2006 2007

Wartość rynkowa akcji 895 200 000 1 105 500 000 1 126 500 000

Zobowiązania 

długoterminowe
1 390 305 16 654 000 311 000

Zapasy 187 008 082 213 572 000 163 595 000

Zobowiązania 

krótkoterminowe
324 233 011 223 908 000 206 682 000

Aktywa obrotowe 51 217 787 60 834 700 67 573 200

Aktywa 1 318 358 313 1 433 485 000 1 205 243 000

q-Tobina 1,06 1,04 1,18

Źródło: opracowanie na podstawie danych z raportów rocznych badanego przedsiębiorstwa; 
W. Olesiuk, Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, 

materiały niepublikowane.

Wskaźnik q-Tobina opiera się na założeniu, że w długim okresie jego war-

tość jest bliska jedności. W przypadku, gdy q jest większe od jedności i większe 

od q konkurentów, przedsiębiorstwo może uzyskać wyższe zyski w stosunku do 

pozostałych podmiotów pod względem dostępnego kapitału.
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Obu wskaźników należy używać do porównania podobnych podmiotów orga-

nizacyjnych, działających w tym samym sektorze lub na tym samym rynku i mają-

cych porównywalne aktywa trwałe, lub też do monitorowania zmian wartości ka-

pitału intelektualnego w dłuższej perspektywie. Ich atutem jest względna prostota 

obliczeń, jasna interpretacja wyników i ułatwiony dostęp do danych wejściowych 

z informacji ze sprawozdań fi nansowych organizacji. Wadą tych wskaźników jest 

niska dokładność uzyskanych wyników, ogólność, sprowadzanie obrazu przedsię-

biorstwa do postaci pieniężnej i opieranie się na danych historycznych.

4.  Proponowane rozwiązania kwestii zarządzania kapitałem 

intelektualnym w badanym przedsiębiorstwie

Wyniki raportów fi nansowych powinny być uzupełnione o wartość kapitału 

intelektualnego w przedsiębiorstwie. Informacje takie powinny również wskazy-

wać na charakter tego kapitału organizacji, gdyż to głównie interesuje bezpośred-

nich odbiorców. Partnerzy w otoczeniu zewnętrznym, jak i samo przedsiębior-

stwo, dysponują niewielką wiedzą i skąpymi informacjami dotyczącymi aktywów 

niematerialnych. Brak informacji o potencjale wewnętrznym może w istotnym 

stopniu zniekształcać obraz organizacji i jej zasobów. Będzie to miało wpływ na 

ograniczenie możliwości podmiotu gospodarczego: zdobywania i kształtowania 

poszczególnych elementów kapitału intelektualnego. Zagrożeniem może być 

również alokacja środków fi nansowych według niewłaściwych kierunków, co 

może spowodować niedokapitalizowanie, wysokie koszty rozwoju czy spadek 

konkurencyjności.

Raportowanie utożsamiane jest z możliwością budowania podstaw dla prze-

kazywania informacji i wiedzy o organizacji, o jej aktywach. Dane te powinny 

dotyczyć głównie zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia wartości organizacji. 

Wszystkie procesy oraz działania realizowane w podmiocie gospodarczym, dzięki 

kompetencjom pracowników, ich wiedzy i doświadczeniu, a także umiejętnościom 

zarządczym kadry menedżerskiej, stanowią bazę do stosowania i wykorzystywania 

wiedzy, przekształcania jej w decyzje oraz budowania kapitału intelektualnego, 

a przez to tworzenia większej wartości przedsiębiorstwa.

Celem raportu o kapitale intelektualnym organizacji jest ukazanie skutków 

wszystkich podejmowanych działań, co wymaga zaprezentowania ich isto-

ty, charakteru oraz wpływu bezpośredniego i pośredniego na wzrost wartości 

przedsiębiorstwa. Istotnym problemem raportowania jest określenie rodzaju re-
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lacji pomiędzy elementami i składnikami kapitału intelektualnego, natężenia 

ich wzajemnych interakcji czy też ich bezpośrednich efektów. Powiązane jest to 

bezpośrednio z umiejętnościami pozyskiwania informacji z zakresu stabilności 

aktywów niematerialnych oraz czynników kształtujących zmiany w wartości albo 

rozmiarach dostępnego kapitału intelektualnego. Jakość dostępnych informacji 

może być zweryfi kowana dzięki przeprowadzeniu audytu kapitału intelektualnego 

w organizacji. Systematyczne powtarzanie takiej procedury pozwoli na prowadze-

nie analiz porównawczych, dzięki którym będzie możliwe wychwycenie zmian 

w każdym roku raportowania.

Bieżące raporty roczne w badanej organizacji powinny zatem zostać uzu-

pełnione o informacje niefi nansowe, czyli można opracować Monitor Aktywów 

Niematerialnych przedsiębiorstwa. W defi niowaniu i kategoryzowaniu aktywów 

niematerialnych badany podmiot gospodarczy powinien dążyć do zbudowania 

możliwie szerokiego modelu o wysokim stopniu agregacji. Struktura takiego 

modelu powinna zawierać różnorodne elementy kapitału intelektualnego, przy-

kładowo:

wiedzę i doświadczenia pracowników (jawne i ukryte), –

systemy organizacyjne i procesy wspierające tworzenie kapitału intelektu- –

alnego,

innowacje i technologie, –

relacje biznesowe. –

Tworzenie i efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym w badanej or-

ganizacji, dzięki wprowadzeniu Monitora Aktywów Niematerialnych, pozwala 

na odwzorowanie i przekazywanie informacji dla otoczenia. Model ten jest przez 

to praktyczny i elastyczny. Dobrym narzędziem może być również wprowadzenie 

do badanego podmiotu brokera technologii. Dzięki prostemu sformułowaniu za-

gadnień w tym modelu szybko uzyska się odpowiedź, nad jaką częścią aktywów 

niematerialnych należy się skupić w przyszłości.

Badane przedsiębiorstwo powinno główną uwagę poświęcić zdefi niowaniu 

oraz wyróżnieniu unikalnych składników aktywów niematerialnych. Poprzez takie 

bowiem działanie lepiej i rzetelniej zaprezentuje posiadany potencjał wewnętrzny 

oraz świadomie zacznie tworzyć poszczególne elementy kapitału intelektualnego. 

Będzie miało to wpływ na organizację, jej partnerów zewnętrznych oraz cały 

sektor chemiczny, w którym omawiany podmiot funkcjonuje.

Badana organizacja może również skorzystać z modelu planowania bizneso-

wego – Nawigatora Skandii. Poprzez ten model przedsiębiorstwo powinno wyod-
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rębnić obszary, które generują dodatkową wartość, dobrać odpowiednie zestawy 

wskaźników, które odpowiadałyby działalności podmiotu, możliwe będzie przy 

tym porównywanie zmian składników kapitału intelektualnego ze zmianami 

wartości rynkowej. Dzięki temu uzyska się również możliwość określenia wartości 

prognostycznej dla badanego przedsiębiorstwa.

Każdy z procesów działalności badanej organizacji poprzedza przygotowanie 

i wdrożenie strategii, dlatego możliwym do zastosowania narzędziem pomiaru 

kapitału intelektualnego jest Zrównoważona Karta Wyników. Model ten to sys-

tem zarządzania i monitorowania strategii działania przedsiębiorstwa. Badany 

podmiot gospodarczy umiejętnie formułuje zestaw mierzalnych celów, dopaso-

wuje i ukierunkowuje posiadane zasoby na realizowaną strategię, dzięki czemu 

zapewnia spójność między działaniami a celami strategicznymi, mierzeniem 

i kontrolą efektów tych działań oraz motywuje do działania pracowników i kadrę 

menedżerską.

Podsumowanie

Badane przedsiębiorstwo, tworząc własny model bądź dopasowując istniejące 

na rynku rozwiązania pomiaru kapitału intelektualnego do potrzeb, ma szansę 

szybko odnaleźć się w Gospodarce Opartej na Wiedzy oraz dostosować się do 

obowiązujących standardów. Określenie wartości kapitału intelektualnego stano-

wi częściowe wypełnienie luki między wartością rynkową a wartością księgową 

organizacji, a zarządzanie kapitałem intelektualnym powinno stanowić nowy 

kierunek w rozwoju omawianego podmiotu.

Świadomość posiadania kapitału intelektualnego i jego struktury zwiększa 

przejrzystość funkcjonowania przedsiębiorstwa i redukuje asymetrię informacji. 

Skutkiem tego jest dokładniejsza wycena, mniejsze ryzyko inwestycyjne i skutecz-

niejsze zarządzanie w organizacji. Raportowanie o stanie kapitału intelektualnego 

przedstawia przedsiębiorstwo w lepszym świetle, wzmacnia jego reputację, zwięk-

sza zaufanie wśród pracowników, ale przede wszystkim wśród kredytobiorców, 

akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Przedstawiając otwarcie i szczerze fakty 

poparte opinią niezależnych audytorów, spółka buduje w oczach odbiorców swój 

wizerunek, zwiększa renomę i swoją wiarygodność.
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SHAPING INTELLECTUAL CAPITAL AND ENTERPRISE’S VALUE 

ON THE BASE ON THE COMPANY IN WEST POMERANIAN

Summary

Th e concept of management is being concentrated on intellectual capital 
which generating the value of the company. Th e attempt at revealing essence 
of intellectual capital is the purpose of the study and role of this capital in 
shaping the value of companies on the base one of the company chosen from 
the chemical sector in West Pomeranian.

Translated by Barbara Czerniachowicz


