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Uwagi wstępne 

Rozwój firmy w złożonym otoczeniu gospodarczym wymaga od zarządzających 

ustalenia zasadniczych celów dla organizacji w postaci misji i wizji firmy. Jest to proces 

niekończący się, firma powinna posiadać strategię rozwojową, plany strategiczne, operacyjne. 

Firmy oceniane przez inwestorów, partnerów biznesowych, pracowników zmierzają do 

realizacji swoich zadań z różnym rezultatem. W różny sposób i z różnym skutkiem są 

realizowane zamierzenia zapisane w wizji i misji firmy. Dzieje się tak dlatego, że wraz z 

upływem czasu zmienia się otoczenie gospodarcze, zmieniają się partnerzy firmy, 

pracownicy. Ulegają erozji dotychczasowe więzi z partnerami, budowane są na nowo relacje 

z klientami. Patenty dezaktualizują swą wartość, a wzory użytkowe stają się przestarzałe. 

Wpływ tych wszystkich elementów powoduje zmiany w pozycji konkurencyjnej firmy a 

dotychczasowe przewagi zmniejszają się w stosunku do konkurentów. Celem zarządzających 

jest ciągłe zbliżanie się (osiąganie) założeń, ich aktualizacja i ciągłe doskonalenie organizacji. 

Wiedza jaka w tym efekcie powstaje, jej wpływ na organizację są elementem tego 

opracowania.  

W teorii zasobowej lub w teorii opartej na wiedzy autorzy przypisują wagę unikalnym, 

nieprzenoszalnym, aktywom jakie firma posiada i dzięki którym może osiągać przewagę 

konkurencyjną (M.Gorynia  s. 262, 2002), (T.Gołębiowski s. 180, 2001). Wiedza jaką posiada 

organizacja jest przypisana jej w całości jak uważa T.Gołębiowski i nie powinna być 

traktowana indywidualnie na poszczególnych jej członków, dlatego dalej pisze, iż jest trudna 

do przenoszenia i imitowania. 

Autorzy zdają sobie sprawę, iż kapitał intelektualny jest jednym z wielu elementów 

tworzących przewagę konkurencyjną firmy, dzięki której uzyskiwana jest pozycja 

przedsiębiorstwa na danym rynku, dlatego dokonał takiego zmodyfikowanego ujęcia, które 

ilustruje rys. 1. 
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Rys. 1. Składniki wartości przedsiębiorstwa 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie: (M. Marcinkowska str. 66, 2004), (L.Edvinsson, S.Malone s.45, ) 

 

  Kapitał intelektualny i inteligencja jaką posiadają członkowie organizacji stanowią 

znaczący element w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, odzwierciedla to rysunek. Taką 

również opinię posiadają G. S. Erickson, H. N. Rothberg, uważając kapitał intelektualny jako 

klucz do uzyskania przewagi nad konkurencją w nowej gospodarce (G. S. Erickson, H. N. 

Rothberg, 2005). 

 W celu określenia wpływu jaki ma kapitał intelektualny na strategiczną 

konkurencyjność należy go oznaczyć, dokonać analizy i wyceny kapitału intelektualnego, 

dzięki któremu organizacja uzyskuje przewagę konkurencyjną.   
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Rozwój wiedzy na temat kapitału intelektualnego w badaniach dotyczących źródeł 

konkurencyjności przedsiębiorstw 

  

Firma dokonuje wyboru technicznego i ekonomicznego modelu działania. Jest to 

wybór dotyczący koncentracji sił na określonych aspektach działalności. Elementami na 

równi ważnymi są aspekt społeczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie. Wybór sfery 

działania na jakim firma koncentruje uwagę determinuje jej dalszy rozwój i poziom 

konkurencyjności (K.Obłój, Strategia Organizacji, s.23, PWE 1999). Znaczący wpływ jaki na 

rozwój przedsiębiorstwa posiada wiedza, podkreśla Stabryła (A.Stabryła, s 51, 2005). 

Systematyka posiadanych zasobów wiedzy, zapisanej w firmie i tej posiadanej u 

zatrudnionych pracowników będzie jak uważa Stabryła dominować w kształtowaniu rozwoju 

firmy , w podnoszeniu poziomu jej konkurencyjności. 

Pojęcie konkurencyjności jest cechą każdego przedsiębiorstwa, dzięki której 

uzyskiwana jest jego pozycja rynkowa, można ją określić i zdefiniować w relacji do innych 

działających w danym obszarze podmiotów (A.Stabryła, s.235, 2002), (B.Boćko, s.158, 

2005). Obecne badania nad konkurencyjnością wskazują, iż kapitał intelektualny 

nagromadzony w firmie w postaci społecznej i organizacyjnej ma znaczenie na poziom 

uzyskiwanej przewagi konkurencyjnej.   

Aby dobrze zrozumieć pojęcie kapitału intelektualnego należy na początku wyjaśnić co to 

jest inteligencja. Jakkolwiek nie ma jednej ścisłej definicji inteligencji, niektórzy autorzy 

dokonali próby jej zdefiniowania. Według Spearman’a - inteligencja stanowi ogólny, 

niezróżnicowany czynnik, na który składają się takie procesy, jak wnioskowanie i 

rozumowanie. Stern twierdzi, że inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych 

warunków i do wykonywania nowych zadań. Zdolność ta jest wg niego właściwa zarówno 

człowiekowi jak i zwierzętom. Nawiązuje więc tym samym to teorii ewolucji gdzie dzięki 

inteligencji zwierzęta adoptują się do zmian środowiska aby zapewnić przetrwanie gatunku 

(http://www.student.e-tools.pl/pliki/03-03/183849inteligencja911.exe, 23.12.2005r) 

Ferguson rozumie przez inteligencję nabyty przez jednostkę repertuar uogólnionych 

technik uczenia się. Miara zdolności do uczenia się jest łatwość i szybkość, z jaka jednostka 

(człowiek lub zwierzę) nabywa określone zachowania.   

W podejściu procesualnym (kładącym nacisk na procesy a nie na właściwości umysłowe) 

inteligencja to zdolność rozwiązywania zadań (Piaget) lub zdolność przetwarzania informacji 

(Hunt) (http://www.student.e-tools.pl/pliki/03-03/183849inteligencja911.exe, 23.12.2005r). 
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Termin kapitał intelektualny ma wiele konotacji i używany jest często zamiennie z 

terminem „własność intelektualna”, „aktywa intelektualne” i „aktywa wiedzy”. Stworzono 

wiele jego definicji, z których część odwołuje się do wiedzy, doświadczenia i inteligencji 

człowieka. 

T. Stewart definiuje kapitał intelektualny jako materiał intelektualny: wiedzę, 

informacje, własność intelektualną i doświadczenie, które mogą być wykorzystane do 

tworzenia bogactwa (A. Jarugowa, s. 58, 2002). Wg G. Petrash’a kapitał intelektualny to 

wiedza posiadająca możliwość przekształcenia się w wartość (A. Jarugowa, s. 59, 2002). L. 

Edvinsson uważa, że kapitał intelektualny to wiedza, doświadczenie, technologia, relacje z 

klientami, profesjonalne umiejętności, które dają organizacji przewagę konkurencyjną na 

rynku. Jest to innymi słowy „wiedza, która może być zamieniona w wartość” (A. Jarugowa, s. 

59, 2002). 

Sokołowska uważa kapitał intelektualny jako narzędzie do uzyskania wyższego 

poziomu konkurencyjności. Według autorki przy rosnącej globalizacji działań zarządzenie 

kapitałem organizacji jest strategiczną cechą jakie małe przedsiębiorstwo powinno rozwijać 

(A.Sokołowska, s. 265, 2005). Sokołowska twierdzi, iż małe firmy nie są w stanie wyłącznie 

kreować i umacniać swojej pozycji konkurencyjnej na gruncie potencjału produkcyjnego i 

finansowego. Obecnie jedyną droga do umacniania pozycji konkurencyjnej jest sięganie do 

wewnętrznego potencjału firmy – zasobów ludzkich i niematerialnych (A.Sokołowska, s. 251, 

2005). Takeuchi uznaje kapitał intelektualny za krytyczny czynnik dla rozwoju firm. Według 

przeprowadzonych badań wśród amerykańskich firm takich jak Amoco, Chemical Bank, 

Hewlett-Packard, Kodak i Pillsbury kapitał intelektualny (zarządzanie wiedzą) jest uznany w 

czterech na pięć firm za podstawowy składnik ich strategii (H.Takeuchi, 1998). Podobnie 

uważa Perechuda - przedsiębiorstwa, które traktują kapitał intelektualny w sposób 

priorytetowy wśród posiadanych zasobów mają szanse stać się organizacją dynamiczną, stale 

podwyższającą swoją elastyczność, adaptacyjną i transformującą się do zmian w otoczeniu 

(K.Perechuda s. 147, 2005). 

 Strategiczny rozwój przedsiębiorstwa, lepsze i bardziej efektywne zaspokajanie 

potrzeb klienta poprzez oferowanie odpowiednich produktów i usług, przez co uzyskiwanie 

lepszych od konkurencji wyników gospodarczych są elementami stanowiącymi o poziomie 

konkurencyjności firmy. Poznawanie i wypełnianie potrzeb, dostosowywanie produktów do 

zmieniających się gustów a nawet wyprzedzanie rynku w postaci oferowania wyrobów, na 

które nie ma jeszcze popytu to zadanie dla firm, które chcą uzyskać znaczącą przewagę 

konkurencyjną, które chcą się rozwijać. Jak tego dokonać pokazuje m.in. przykład  firmy 
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SAS Institute, największego prywatnego przedsiębiorstwa dostarczającego oprogramowanie. 

Firma co roku przeznacza na badania i rozwój nowych produktów dwukrotnie więcej niż 

wynosi średnia dla branży (25% swych przychodów). W firmie pracownicy są traktowani 

szczególnie, firma inwestuje w opiekę socjalną swojego personelu, zatrudniając 10.000 ludzi, 

prowadzi przedszkole dla 1.000 dzieci, biura firmy są przyjaźnie zaprojektowane tak aby 

sprzyjały kreacji (Business Week, nr 186, 2005) 

 

Rys. 2  Zasoby a strategiczna konkurencyjność 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M.A.Hitt, R.D. Ireland, R.E.Hoskisson s.71, 1995 

za T. Gołębiowski s. 181, 2001 

Kapitał intelektualny stanowi trudny do uchwycenia i zmierzenia składnik, który 

stanowi o wartości przedsiębiorstwa. Jest to związanie z historycznym postrzeganiem tego 

elementu w rachunkowości przedsiębiorstw. Kapitał intelektualny i jego składowe są obecnie 

identyfikowane i kalkulowane na podstawie metod prezentowanych w następnym rozdziale.  

Sprawne wykorzystanie kapitału intelektualnego i jego rozwijanie w ramach 

organizacji według K.Perechudy jest istotnym czynnikiem  w kształtowaniu pożądanego 

poziomu konkurencyjności firmy. Przyczynia się również do ewolucji danego 

przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się (K.Perechuda, s. 147, 2005). 
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 Według Perechudy bardzo trudny jest dokładny pomiar kapitału intelektualnego, z 

uwagi na nieprzygotowany system rachunkowości. Rozwój badań jak również światowe 

zainteresowanie nad zasobami intelektualnymi pozwala jednak obecnie na prezentacje (i 

wybór) modeli zarządzania i pomiaru kapitału intelektualnego dla firm. 

Autorzy z uwagi na cel i charakter artykułu prezentują zarys wybranych metod 

mierzenia kapitału, szczególną uwagę poświęcając jednej wybranej metodzie: „Platforma 

wartości” , praktycznie prezentując zaś zastosowanie metody finansowej „Merck & Co”.   

 

Mierzenie kapitału intelektualnego 

  

 Powód, dla którego ważne jest dokonanie pomiaru kapitału intelektualnego jest 

wypełnienie luki informacyjnej jaka istnieje w firmach. Aby skutecznie zarządzać rozwojem 

przedsiębiorstwa należy swoje decyzje opierać na informacji, na kontroli osiąganych 

wyników, na analizie szans i zagrożeń, etc. Należy mieć informacje. Obecnie system 

rachunkowości nie wymaga od zarządzających badania kapitału intelektualnego, ale skoro 

kapitał ma wpływać na szybkość rozwoju firmy, na jej poziom konkurencyjności, trzeba mieć 

informacje: ile jego jest zgromadzonego w przedsiębiorstwie, ile jest on wart dla firmy, dla 

inwestorów, jak to się ma do kosztów firmy i jej poziomu zyskowności. 

 Sveiby prezentuje za autorami Luthy, Williams rozbudowaną propozycję agregującą 

metody badania kapitał intelektualnego (Sveiby, 2005): 

1. bezpośrednie metody pomiaru kapitału intelektualnego (Direct Intellectual 

Capital methods DIC): mierzące zidentyfikowany (opisany) w firmie kapitał w 

postaci kwot podawanych w walucie, np. HRCA 1, HRCA 2, Citation-

weighted Patents, HR Statement, Inclusive Valuation Methodology, The Value 

ExplorerTM, TVCTM, Intellectual Asset Valuation, Technology Broker, 

AFTFTM. 

2. metody kapitalizacji rynkowej (Market Capitalization methods MCM): 

kalkulujące różnice pomiędzy rynkową kapitalizacją danego przedsiębiorstwa 

a wartością przedsiębiorstwa liczoną według wartości akcji, do których można 

zaliczyć: Market-to-book Value, Tobin’s q, Invisible Balance Sheet, IAMVTM, 

FiMIAM. 

3. stopa zwrotu z majątku przedsiębiorstwa (Return on Assets methods ROA): 

badanie poziomu kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie odbywa się na 

zasadzie porównywania i odpowiedniej kalkulacji wskaźnika ROA, wśród 
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których możemy wyróżnić: VAICTM, EVATM, Knowledge Capital Earnings, 

Calculateg Intangible Value. 

4. karty wynikowe (Scorecard  Methods SC): w zależności od typu karty, analizie 

podlegają różne sfery działalności firmy, wśród metod możemy wyróżnić: IC 

IndexTM, National IC, BusinessIQTM, Holistic Accounts, IC RatingTM, MAGIC, 

Skandia NavigatorTM, Value Chain Score BoardTM, IC-dVALTM, Balanced 

Score Card, Danish guidelines, Intangible Assets Monitor, Meritum guidelines, 

Value Creation Index, Knowledge Audit Cycle. 
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Rys. 3. Metody pomiaru kapitału intelektualnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metody niefinansowe    Metody finansowe 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sveiby K., http://www.sveiby.com, 2005 
 

Badanie nad metodami rozpoczęło się w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia od 
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metod bezpośrednich. Obecnie metody oparte na kartach wynikowych są wykorzystywane do 

analizy wybranych elementów (sfer działania) firmy. Wadami tych kart jest niewątpliwie ich 

rozbudowana struktura i pracochłonność, jednak z drugiej strony dają one możliwość bardzo 

dokładnej i całościowej identyfikacji i pomiaru elementów kapitału intelektualnego jaki się 

znajduje w firmie. 

  W ramach metod opisanych przez Sveibiego autorzy przedstawią szczegółowo  

metodę platformy wartości  i metodę stosowana przez firmę Merck & Co opisywane szerzej  

w dalszej części artykułu. 

  

Proces tworzenia wartości przez kapitał intelektualny. 

  

Jednym z modeli zarządzania kapitałem intelektualnym jest Platforma wartości (Value 

Platform). Model ten jest efektem pracy L. Edvinssona, H. Onge oraz G. Pertasha. Wyróżnia 

on trzy podstawowe komponenty kapitału intelektualnego, które współdziałając  ze sobą 

prowadzą do powstawania wartości firmy: 

              kapitał ludzki, 

              kapitał klientów (zwany również kapitałem relacyjnym), 

              kapitał organizacyjny (zwany też kapitałem strukturalnym), 

 W ramach tego systemu kapitał intelektualny ma następujące własności: 

              może mieć postać stałą, trwałą, jak np. patenty albo może być zmienny, np. ludzkie 

umiejętności, 

              może być zarówno czynnikiem na wejściu (wkładem) do procesu kreowania wartości 

albo produktem końcowym procesu transformacji wiedzy, 

              jest tworzony przez współgranie kapitału ludzkiego, strukturalnego i klientów. 

 Wartość nie powstaje bezpośrednio z działania któregokolwiek z komponentów 

kapitału intelektualnego, lecz z szeregu interakcji zachodzących między wszystkimi tymi 

elementami. 

Elementami kapitału intelektualnego są: 

a). kapitał ludzki, na który składa się: 

-         wykształcenie, 

-         „know-how”, 

-         kwalifikacje zawodowe, 
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-         wiedza związana z wykonywaną pracą, 

-         predyspozycje zawodowe, 

-         predyspozycje psychometryczne, 

-         przedsiębiorczość, zapał, innowacyjność, zdolności, zmienność, 

b). kapitał klientów (relacji), na który składa się: 

-         znak firmowy, 

-         klienci, 

-         lojalność klientów, 

-         nazwa firmy, 

-         kanały dystrybucji, 

-         współpraca z innymi firmami, 

-         umowy koncesjonowane, 

-         korzystne kontrakty, 

-         umowy franchisingowe, 

c). kapitał organizacyjny (strukturalny), na który składa się: 

-         własność intelektualna (patenty, prawa autorskie, prawa do wzorów, tajemnica 

handlowa, znak handlowy, wyróżniające usługi, 

-         aktywa infrastrukturalne (filozofia zarządzania, kultura organizacyjna, procesy 

zarządzania, systemy informacyjne, systemy powiązań, relacje finansowe. 

Bazą do stworzenie kapitału organizacyjnego jest kapitał ludzki. Oba te kapitały 

współdziałają, aby stworzyć kapitał relacyjny. Po połączeniu tych wszystkich elementów 

kapitału intelektualnego, na ich przecięciu powstaje wartość (kapitał finansowy) (rys 4.) 
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Rys. 4. Powstawanie kapitał finansowego firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie A. Jaruga, J. Fijałkowska, s. 85, 2002 

 

Współdziałanie w ramach kapitału intelektualnego jest dynamiczne, ciągłe i 

ekspansywne. Aby osiągnąć wyższą wartość, konieczne jest zwiększenie interakcji kapitału 

ludzkiego, organizacyjnego i klientów. Stąd też celem firmy powinno być zwiększanie liczby 

wzajemnych powiązań  i relacji pomiędzy wszystkimi elementami kapitału intelektualnego, 

co prowadzi do maksymalizowania wartości. 

 Najważniejszym elementem kapitału intelektualnego wydaje się być kapitał ludzki, 

gdyż to od niego zależy kształtowanie kapitału organizacyjnego czy klientów. Odnosi się on 

do know-how, umiejętności, zdolności i doświadczenia członków organizacji. Jest to wiedza, 

którą każda pojedyncza jednostka w danej organizacji posiada i którą tworzy.  

Jeśli ta wiedza została wszczepiona w strukturę firmy, w jej procesy i kulturę oznacza to 

zbudowanie kapitału organizacyjnego, czyli umiejętności organizacji rozwijanych w celu 

sprostania wymogom rynkowym. 

Kapitał związany  z klientami powstaje w wyniku działania kapitału ludzkiego 

organizacji na szeroko rozumiane otoczenie firmy. Dzięki tej interakcji powstaje niewidzialna 

wartość, która w sposób znaczący determinuje zdolność przedsiębiorstwa do odniesienia 

sukcesu rynkowego 

Autorzy wybrali metodę platformy wartości z uwagi na jej szczególny dobór 

mierników, prostotę w wykonywaniu pomiaru (podobne zdanie wypowiada również 

WARTOŚĆ 

Kapitał 
ludzki 

Kapitał 
klientów 

Kapitał 
organizacyjny 
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Perechuda). Natomiast z uwagi na jej bardzo mały stopień szczegółowości autorzy posłużą się 

w przykładzie innej metody finansowej do pomiaru poziomu kapitału intelektualnego w celu 

wykazania różnicy w poziomie konkurencyjności analizowanych firm sektora 

energetycznego. 

  

 

Przykład wyceny kapitału intelektualnego Południowego Koncernu Energetycznego 

  

Do obliczeń wykorzystano metodę stosowana w firmie Merck & Co opisana w pozycji 

A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, 

Koncepcje i praktyka. Merck & Co reprezentuje branżę  farmaceutyczną. 

Aby wyliczenia były bardziej wiarygodne, wskaźnik ROA oblicza się jako przeciętną za okres 

3 lat..  Dane w złotych do obliczeń (źródło: raporty finansowe PKE SA za lata 2002 – 2004. 

 

Tab. 5. Raport PKE SA za lata 2002, 2003, 2004 

Raport PKE -rok 2002 2003 2004 
Średnia 

Wielkość zysku 

brutto w zł 

113 757 967,04 292 822 313,71 356 572 807,51 254 384 362,75 

Wielkość 

aktywów w zł 

4 398 288 

271,53 

4 165 072 

986,63 

4 162 103 

780,88 

4 241 821 

679,68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Południowego Koncernu   
Energetycznego, www.pke.pl 
  

Pierwszym krokiem w analizie aktywów niematerialnych PKE SA jest obliczenie 

przeciętnego zysku brutto firmy za ostatnie 3 lata. Wartość ta wynosi 254 384 362,75zł. 

Następnie obliczamy przeciętną wielkość aktywów materialnych PKE SA za ostatnie 3 lata, 

która wynosi 4 241 821 679,68zł. 

Do dalszej analizy niezbędne jest również wyznaczenie przeciętnej rentowności 

aktywów brutto (ROA) wynoszącej w PKE 6%. 

Kolejnym etapem jest wyznaczenie średniego ROA dla branży energetycznej = 0,0264 

x 100% = 2,64% (do wyznaczenia tej wartości wykorzystane zostały dane finansowe z 

następujących firm: BOT, PKE, Elektrowni Kozienice, PAK, Zespołu Elektrowni Dolna 

Odra, Elektrowni Rybnik reprezentujących 70% mocy wytwórczych energii elektrycznej w 
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Polsce). Przeciętna wartość ich aktywów wyniosła 28 846 029 331,78zł a zysk brutto 761 394 

458,21zł. 

Następnym krokiem jest obliczenie przeciętnego zarobku firmy z branży 

energetycznej z aktywów materialnych PKE SA, który obliczamy przez pomnożenie 

średniego ROA dla branży oraz wartości aktywów materialnych PKE SA(0,0264 x 4 241 821 

679,68zł).  

Wynosi on 111 984 092,34zł. 

Południowy Koncern Energetyczny zarobił przeciętnie o 142 400 270,41zł więcej od 

innej firmy z tej branży, dysponując aktywami o wartości 4 241 821 679,68zł. (254 384 

362,75zł - 111 984 092,34zł) 

Przedostatnim etapem jest obliczenie premii przypisywanej aktywom niematerialnym. 

W tym celu najpierw musimy wyznaczyć średnią wartość stawki podatku CIT za trzy 

analizowane lata, czyli za 2002, 2003 i 2004. Wynosiła ona 26% x 142 400 270,41zł = 37 024 

070,31zł (podatek).  

Tak więc premia przypisywana aktywom niematerialnym Południowego Koncernu 

Energetycznego S.A. osiąga wartość 105 376 200,1zł, obliczona przez odjęcie od142 400 

270,41zł  wartości podatku 37 024 070,31zł.  

Ostatnim krokiem jest wyznaczenie bieżącej wartość netto premii przypisywanej aktywom 

niematerialnym PKE SA. Osiągamy to przez następujące działanie: 105 376 200,1zł : 15% 

(przeciętny koszt kapitału w analizowanej firmie).  

Suma aktywów niematerialnych (kapitału intelektualnego) Południowego Koncernu 

Energetycznego wynosi ok. 702 508 000,67zł, co porównując do wartości aktywów z roku 

2004 na poziomie 4 162 103 780,88zł jest znaczącą pozycją. Kapitał intelektualny PKE w 

sposób znaczący podwyższa osiągane wyniki finansowe, czyli zgodnie z obliczeniami aż o 

105 376 200,1zł. 

Wartość aktywów niematerialnych istotnie wpływa na pozycję analizowanej firmy na 

tle całej branży energetycznej – niewątpliwie podwyższa konkurencyjność PKE. 

 Należy jednak pamiętać, że metoda ma pewne słabe strony, do których należy: 

-         wykorzystanie do obliczeń wartości średniej ROA dla określania nadwyżki zysku, a z 

reguły wszelkie miały „średnie” nie są dokładne, bo raz mogą być zawyżone a raz 

zaniżone, 

-         koszt kapitału w firmie przesądza w tej metodzie o bieżącej wartości netto aktywów 

niematerialnych, dlatego bardziej obiektywne byłoby użycie przeciętnego kosztu 

kapitału w danej branży 
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Podsumowanie 

Kiedy w firmie występuje niedostatek zasobów oraz niewystarczająca motywacja i 

aspiracje pracowników, potrzebna staje się zintegrowana reorientacja działalności firmy lub 

jej likwidacja (J.Machaczka 1999, Zeszyty Naukowe nr 531 Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie, „Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy s. 13 ).  Na opublikowanej liście 

500 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm Europy opublikowanej przez Business 

Week i organizację Europe’s Enterpreneurs for Growth dominują przedsiębiorstwa nowych 

technologii i usług (Business Week, nr 186, 2005). Firmy, które osiągają sukces nie 

konkurują ceną lub tańszą siłą roboczą, inwestują one w rozwój swoich pracowników, 

technologie, markę i opakowanie produktu lub usługi. Na tej bazie budują swą przewagę 

konkurencyjną osiągając ponadprzeciętne wyniki biznesowe. 

Kapitał intelektualny sprawnie zarządzany pozwolić może na budowanie przewagi 

konkurencyjnej firmy. Zidentyfikowane elementy wpływające na poziom kapitału 

intelektualnego w firmie, odpowiednio kształtowane i kontrolowane pozwalają na poprawę 

efektywności działania (K.Perechuda s.150, 2005).  

  

Summary 

  

Źródła powodzenia  prowadzonych działań rynkowych organizacji ulegają ciągłym 

zmianom. Firma zorientowana na sukces i długotrwały rozwój powinna posiadać system 

pozwalający jej na ciągłe analizowanie potrzeb rynku, dostosowywanie się do nowego 

otoczenia i kształtowanie swojej przyszłej pozycji konkurencyjnej na rynku. Kapitał 

intelektualny firmy jest czynnikiem, który umożliwia firmie się rozwijać i stawać się 

jednostką bardziej konkurencyjną. W artykule zostały zaprezentowane modele pomiaru 

kapitału intelektualnego, dzięki którym możliwa staje się identyfikacja i kontrola elementów 

w ramach tego kapitału mogących wpływać pozytywnie na poziom konkurencyjności. 
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