
273 

dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI 
Wojskowa Akademia Techniczna 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
Wydział Logistyki Instytut Logistyki 

 
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM PRZEDSIĘBIORSTWA  

NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU 
 

1. Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 
Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest zwiększanie swojej wartości dla 

właściciela (akcjonariuszy). Takie ujęcie celu wymusza nowy sposób spojrzenia na zasoby 
organizacji, ich wyspecyfikowania, a następnie zarządzania nimi. Okazuje się bowiem, że wartość 
rynkowa przedsiębiorstwa niejednokrotnie jest większa niż przedstawiają to sprawozdania 
finansowe. Związane jest to po części z posiadaniem przez organizację ukrytych niematerialnych 
zasobów. W tradycyjnych koncepcjach zarządzania owe niematerialne składniki (np. wizerunek 
firmy, znak handlowy, know-how) stanowiły przedmiot zainteresowania, lecz były rozproszone po 
różnych obszarach zarządzania. Dopiero ich łączne ujęcie w postaci kapitału intelektualnego 
pozwala optymalizować ich wykorzystanie i proces budowania wartości organizacji. W związku z 
tym. podjęto próby klasyfikacji zasobów niematerialnych, wyznaczenia wyraźnych granic 
pomiędzy nimi a także dogłębnej ich charakterystyki. Propozycje szeregu kryteriów różnicujących 
zasoby niematerialne i materialne przedsiębiorstwa w sposób graficzny przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1 
Porównanie zasobów materialnych i niematerialnych 

Kryterium Zasoby materialne Zasoby niematerialne 

miejsce w 
konwencjonalnych 
systemach rachunkowości 

Widoczne 
 składnik bilansu 
 skrupulatnie kwantyfikowane 
 znany zwrot z inwestycji 

Niewidoczne 
 niewykazywane przez 
 księgowość 
 niewymierne 
 ocena oparta na założeniach 

dostępność 

 wykorzystywanie ich przez
jedną grupę uniemożliwia 
jednoczesne korzystanie z nich 
przez innych 
 ograniczone zastosowanie 
 kojarzone z „obfitością” 

 wykorzystywanie ich przez jedną grupę, 
nie uniemożliwia korzystania z nich innym 
 różnorodne zastosowania, które nie 
zmniejszają ich wartości 
 kojarzone z „rzadkością” 

stopień deprecjacji 
 wyczerpują się; mogą tracić na 
wartości szybko lub wolno 
 amortyzują się z czasem 

 nie wyczerpują się, lecz zwykle 
gwałtownie tracą na wartości 
 zyskują na wartości, jeśli są właściwie 
wykorzystywane 

możliwość pomnażania i 
gromadzenia 

 łatwo pomnażane 
 mogą być gromadzone i 
magazynowane 

 nie można ich w całości 
 kupić ani skopiować 
 dynamiczne – zanikają, jeśli się ich nie 
używa 

koszty transferu 
 łatwiejsze do kalibracji (koszty 
zależne od kosztów transportu i 
związane z transferem) 

 trudne do kalibracji (koszty wzrastają 
wraz ze wzrostem udziału wiedzy (cichej) 

ochrona poprzez prawa 
własności oraz możliwość 
egzekwowania tych praw 

 generalnie pełna i ścisła ochrona 
poprzez prawa własności  
 stosunkowa łatwość w 
egzekwowaniu praw własności 

 ograniczone i nieścisłe 
 uregulowania prawne 
 stosunkowo duże trudności w 
egzekwowaniu praw własności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B.E. Becker, M.A. Huselid, D. Ulrich, Karta wyników 
zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002, s.15–16. 
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W tej teorii dominującym wydaje się podejście, które utożsamia zasoby niematerialne organizacji z 

jej kapitałem intelektualnym. Stanowi ono rezultat wniosków zaprezentowanych przez „Grupę 

Konrada”, która została powołana pod kierownictwem K.-E. Sveiby w listopadzie 1987 r. Zadaniem 

tego zespołu było zidentyfikowanie wszystkich zasobów niematerialnych organizacji i opracowanie 

uniwersalnej metody ich pomiaru40. Po dwóch latach przedstawiono Raport Konrada, zgodnie z 

którym zasoby niematerialne organizacji składają się z aktywów przyporządkowanych do trzech 

grup: kompetencji pracowników organizacji, struktury wewnętrznej i struktury zewnętrznej 

organizacji, co w sposób graficzny przedstawia  

Rysunek 1. W związku z tym utożsamiono zasoby niematerialne organizacji z jej kapitałem 
intelektualnym. 

 

 
 

Rysunek 1. Klasyfikacja zasobów niematerialnych K.-E. Sveiby 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Hopfenbeck, M. Müller, T. Peisl, 

Wissenbasiertes Management. Ansätze und Strategien Unternehmensführung in der Internet – 
Ökonomie, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech 2001, s. 347, 361–362. 

                                                           
40 T.A. Stewart, The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, 

Nicholas Brealey Publishing, London 2001,s. 14-15. 
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Jednak mimo wielu prac i doświadczeń z pomiarami niematerialnych aktywów organizacji, 

do tej pory nie wypracowano jednoznacznej i przez większość teoretyków i praktyków uznawanej 
definicji kapitału intelektualnego. Daleko posunięte próby rozpracowania zagadnienia kapitału 
intelektualnego zostały przeprowadzone w firmie Skandia AFS, w której w 1991 r. powołano jeden 
z pierwszych na świecie działów kapitału intelektualnego. Jego celem było wyodrębnienie i rozwój 
kapitału intelektualnego organizacji. W 1992 r. pierwszy z kilku zespołów wirtualnych pod 
kierownictwem L. Edvinssona podjął próby zdefiniowania kapitału intelektualnego. 
Wyprowadzono wówczas trzy wnioski: 

1. „Informacje dotyczące kapitału intelektualnego są dodatkową, uzupełniającą, ale nie 
podrzędną informacją w stosunku do informacji finansowych. 

2. Kapitał intelektualny jest kapitałem niefinansowym, odzwierciedlającym ukrytą lukę 
pomiędzy wartością rynkową i księgową. 

3. Kapitał intelektualny ma charakter zobowiązania, a nie majątku (aktywów)”41. 
Ostatni z wniosków oznacza, że kapitał intelektualny stanowi zasób pożyczony od grup 

interesów, np. pracowników, klientów. Wobec tego winien być on postrzegany w taki sam sposób, 
jak kapitał własny przedsiębiorstwa. Na podstawie powyższych założeń sformułowano następującą 
definicję kapitału intelektualnego: „Kapitał intelektualny oznacza posiadaną wiedzę, 
doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe, które 
dają Skandii przewagę konkurencyjną na rynku”42. W trakcie dalszych prac skonstruowano schemat 
wartości rynkowej Skandii, który przedstawia  

Rysunek 1. 

 

Rysunek 2. Schemat wartości rynkowej firmy Skandia 
 

                                                           
41 L. Edvinsson, A.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s.39. 
42 Ibidem, s. 40. 
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Źródło: L. Edvinsson, A.S. Malone, op. cit., s. 45 
 
Przedstawiony rysunek pokazuje, że istnieje kilka bloków składających się na wartości 

niefinansowe korporacji i tworzących stałą lukę pomiędzy wartością księgową i rynkową. 
W literaturze polskiej zaś problematykę kapitału intelektualnego dogłębnie rozważa M. 

Bratnicki. Podziela on opinie autorów Raportu Konrada. Utożsamia kapitał intelektualny 
organizacji z jej zasobami niematerialnymi i definiuje go jako sumę wiedzy posiadanej przez ludzi 
tworzących społeczność przedsiębiorstwa oraz praktyczne przekształcenie tej wiedzy w składniki 
wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie podkreśla, że kapitał intelektualny obejmuje wszystkie 
niewymierne elementy przedsiębiorstwa, kształtujące różnice pomiędzy całkowitą wartością 
przedsiębiorstwa a jego wartością finansową. Prezentuje także drzewo wartości przedsiębiorstwa, 
które w sposób graficzny przedstawia Rysunek 3. Zgodnie z nim na całkowitą wartość firmy składa 
się jej kapitał materialny i kapitał intelektualny43. 

 

                                                           
43 Ibidem, s. 100. 
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Rysunek 3. Drzewo wartości przedsiębiorstwa 
 
Źródło: M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do 

zbudowania strategii, Wyd. Placet, Warszawa 2000, s. 101 
Innym pionierem dążącym do ujęcia istoty kapitału intelektualnego jest T.A. Stewart. Jego 

zdaniem, kapitał intelektualny stanowi wiedzę umożliwiającą transformowanie surowych 
materiałów w bardziej cenne, pozwalające uzyskać określoną wartość finansową. Dobitnym 
przykładem jest firma Coca-Cola. Jej intelektualne aktywa pozwalają przekształcić kilka surowców 
o groszowej wartości w produkt, za który płacimy złotówkę i więcej. Na ów kapitał składa się suma 
kapitału ludzkiego (talent), kapitału strukturalnego (własność intelektualna, metodologie, 
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oprogramowanie, dokumenty, itp.) i kapitału klienta (powiązania z klientami)44. W połączeniu z 
aktywami materialnymi kapitał intelektualny tworzy całkowitą wartość rynkową organizacji, co w 
sposób graficzny przedstawia  

Rysunek 4. 
 

 

 
Rysunek 4. Model kapitału intelektualnego w ujęciu T.A. Stewarta 

 
Źródło: T.A. Stewart, op. cit., s. 13 
 
 
Natomiast P.H. Sullivan, obrazując kapitał intelektualny (przedstawiony w formie graficznej 

na Rysunku 5.) wyróżnia trzy podstawowe jego części: 
 kapitał ludzki (to możliwości ludzi zatrudnionych w firmie, tworzone przez doświadczenia, 

know-how, umiejętności i kreatywność) 
 aktywa intelektualne (dokumenty, projekty, wynalazki, programy, procesy i dane) 
 własność intelektualną (patenty, prawa autorskie, tajemnice i znaki handlowe, itp.)45. 
P.H. Sullivan wskazuje również (obok kapitału intelektualnego) kapitał strukturalny 

(oprogramowanie, systemy informacyjne, itp.), w który firma zaopatruje kapitał ludzki, aby 
umożliwić mu działanie. 

                                                           
44 T.A. Stewart, The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twentt-First Century Orgasnization, 

Nicholas Brealey Publishing, London 2001, s. 13. 
45 P. Heisig, J. Vorbeck, Benchmarking Survey Results, w: Knowledge Management. Best Practices in Europe, 

praca zbiorowa pod red.: K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2001, s. 63. 
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Rysunek 5. Kapitał intelektualny w koncepcji P.H. Sullivan 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Heisig, J. Vorbeck, op. cit., s. 63. 
 
Wskazane powyżej sposoby rozumienia kapitału intelektualnego wyznaczyły kierunki 

dalszych jego ujęć i rozwinięć. Mimo, że podawane w literaturze przedmiotu sposoby pojmowania 
niematerialnych aktywów organizacji są na nich oparte, to warto przytoczyć jeszcze dwa przykłady 
definicji i klasyfikacji elementów składowych tego zasobu. J. Fitz-Enz w skład kapitału 
intelektualnego włącza dwie kategorie: 

 własność intelektualną firmy 
 skomplikowany splot procesów, kultury, połączony z siecią różnego rodzaju relacji 

i kapitałem ludzkim46. 
Tak postrzegany kapitał intelektualny w sposób graficzny przedstawia rys.6. 
Rola ludzi w tym ujęciu kapitału intelektualnego sprowadza się do bycia katalizatorem 

aktywizującym niematerialne, bierne formy kapitału intelektualnego oraz bierne formy kapitału 
rzeczowego. Istotnym czynnikiem staje się również potencjał intelektualny, określany jako 
„zdolność firmy do uzyskana wartości z posiadanego kapitału intelektualnego”47. 

 

Rysunek 6. Elementy składowe kapitału intelektualnego wg J.Fitz-Enz 
 
Źródło: opracowanie własne na postawie J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, 

Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 24 
                                                           

46 J. Fitz-Enz, op. cit., s. 23–24. 
47 Ibidem, s. 23. 
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Nieco inne podejście do kapitału intelektualnego organizacji (przedstawionego w sposób 
graficzny na Rysunku 7.) proponują W.R. Bukowitz i R.L. Williams. Kapitał intelektualny w ich 
ujęciu stanowi relacje między kapitałami: ludzkim, klienta i organizacyjnym, które maksymalizują 
potencjał organizacji do tworzenia wartości. 

 

 
Rysunek 7. Platforma wartości kapitału intelektualnego 

 
Źródło: W.F. Bukowitz, R.L. Williams, The Knowledge Management Fieldbook, Financial 

Times, Pactice Hall, London, 2000, s. 233 
 
W myśl tak postrzeganej wartości kapitału intelektualnego: 
 kapitał ludzki to możliwości jednostek i zespołów pracowniczych do stosowania rozwiązań 

zaspokajających potrzeby klientów 
 kapitał klienta to siła relacji z klientami, dostrzegana wartość klienta 
 kapitał organizacyjny to zdolności organizacji. Wyrażają się one kodyfikacją wiedzy ze 

wszystkich źródeł (bazy wiedzy), procesami biznesowymi, infrastrukturą techniczną. Obejmuje on 
również podzielaną kulturę organizacyjną (normy i wartości)48. 

 
2. Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa 
Rozpatrując zagadnienie zarządzania kapitałem intelektualnym wydaje się konieczne aby 

spojrzeć na tę formę zasobu przez pryzmat trzech poziomów organizacji (pracownika, zespołu 
pracowniczego, całej organizacji), co daje w konsekwencji49: 

 zarządzanie kapitałem intelektualnym człowieka 
 zarządzanie kapitałem ludzkim (kapitałem intelektualnym zespołu pracowniczego) 
 zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji. 

                                                           
48 W.F. Bukowitz, R.L. Williams, The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Practice Hall, 

London, 2000, s. 223. 
49 Opracowanie własne na postawie: J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, 

Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 38. 
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Wzajemne relacje między wskazanymi poziomami przedstawia w sposób graficzny Rysunek 8 

 

Rysunek 8. Relacje między zarządzaniem kapitałem intelektualnym  
człowieka, zespołów ludzkich i organizacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Fitz-Enz, op. cit., s. 28–30 
 
Zdaniem W.J. Hudsona, kapitał intelektualny człowieka to kombinacja genetycznego 

dziedzictwa, edukacji, doświadczeń, postaw wobec życia i biznesu50, który w sposób graficzny 
przedstawia Rysunek 9. 

 

Rysunek 9. Kapitał intelektualny człowieka 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. J. Hudson, op .cit., s.. 16–18 
 
W skład przedstawionego kapitału wchodzą psychofizjologiczne możliwości człowieka, 

zdobyta wiedza i postawy ukształtowane w procesie nauki, wychowania i praktycznego działania, 
wykształcone umiejętności i wybitne uzdolnienia specjalne będące talentami. Wszystkie te 
elementy składają się na kompetencje człowieka. 

Podejście do człowieka uwzględniające jego intelektualne zasoby i możliwości, których jest 
on nośnikiem, odbiega w swojej treści od klasycznego już zarządzania zasobami ludzkimi i nawet 
rozwijającego się jeszcze, ale już krytykowanego, zarządzania kompetencjami pracowniczymi51. 
                                                           

50 W.J. Hudson, Intellectual Capital. How to Build It, Enhance It, Use It, John Wiley & Sons. Inc., Toronto 1993, 
s. 16. 

51 O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom 
Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 289. 
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Potraktowanie kapitału intelektualnego indywidualnego człowieka jako sposób podejścia do zasobu 
ludzkiego organizacji i przedmiot zarządzania, zmienia metody realizacji wielu działań 
praktycznych, takich jak: dobór pracowników, przewidywanie i realizacja karier zawodowych, 
dobór metod nauki i rozwoju zawodowego (a więc rozwoju kapitału intelektualnego człowieka), 
badania przydatności zawodowej na dane stanowiska z punktu widzenia możliwości pokonywania 
stresów i reagowania w sytuacjach kryzysowych, stanu zdrowia , itp. 

Kapitał intelektualny człowieka posiada dwie bardzo istotne cechy naturalne: 
 niektóre jego elementy, takie jak: wiedza, doświadczenia, umiejętności, niewykorzystywane 

na co dzień z czasem ubożeją, aż mogą ulec zanikowi 
 wraz z częstym wykorzystaniem ma możliwość rozwoju. 
Cechą charakterystyczną kapitału intelektualnego człowieka jest możliwość ulegania 

deprecjacji. Jest to zjawisko naturalne wraz ze starzeniem się i postępem techniczno-
organizacyjnym, jednak szybkość jego następowania uzależniona jest w dużej mierze od 
zaangażowanego udziału w proces rozwoju i stopnia praktycznego wykorzystania posiadanego 
kapitału intelektualnego. 

Sama inwestycja w kapitał intelektualny człowieka na poziomie organizacji posiada dwa 
podstawowe kierunki52: 

 organizacja procesu uczenia się i zaangażowanie w niego pracownika 
 utrzymanie stanu zdrowia człowieka. 
Pierwszy z podanych kierunków sprowadza się do zaangażowania pracownika w aktywny 

udział w procesach organizacyjnego uczenia. Oczywiście podstawową jednostką uczenia się 
organizacji jest zespół pracowniczy, jednak wiele w tym zakresie może dokonać w sposób 
indywidualny sam pracownik. 

Drugi kierunek wskazuje, że utrzymanie kapitału intelektualnego człowieka na wysokim 
poziomie i stopniu użyteczności w dużej mierze zależy od stanu zdrowia. Wynika on 
z uwarunkowań genetycznych, stylu życia i warunków wypoczynku, warunków pracy 
i operatywności służby zdrowia oraz ekologii środowiska. Niemały wpływ na poziom zdrowia 
posiada organizacja zatrudniająca pracownika. Nie mogą liczyć na dobry stan zdrowia i wysoką 
sprawność intelektualną swoich pracowników firmy, które53: 

 wydłużają ponadnormatywnie czas pracy pracownikom lub/i ograniczają ilość dni wolnych 
w tygodniu (przez to skracają czas wypoczynku) 

 nisko wynagradzają pracowników (nie dbają o ich styl życia, często zmuszając do pracy na 
większej liczbie etatów) 

 błędnie dobierają ludzi do zadań i zespołów oraz nie dbają o atmosferę w pracy (zwiększając 
przeżywany przez nich poziom stresu) 

 uzależniają poziom premii i stałość zatrudnienia od absencji (ograniczają możliwość 
wykorzystania zwolnień chorobowych) 

 nie tworzą zhumanizowanej organizacji pracy (obniżają psychofizjologiczne możliwości 
pracowników „fundując” im monotonię, wysoki poziom napięcia nerwowego, itp.) 

 nie dbają o dobre warunki materialnego środowiska pracy (które częsta są przyczyną chorób 
zawodowych) 

 nie interesują się i nie wydatkują środków na odpowiednią profilaktykę zdrowotną oraz 
doskonalenie warunków i organizacji pracy. 

Uwzględnienie w przyszłości dzisiejszych osiągnięć genetyki z pewnością przyniesie 
możliwości lepszego kształtowania i wykorzystania indywidualnego kapitału intelektualnego, który 
stanowi podstawową komórkę kapitału intelektualnego całej organizacji. 

                                                           
52 Opracowanie własne na podstawie: W. J. Hudson, Intelectual Capital. How to Build It, Enhance It, Use It, 

John Wiley & Sons. Inc., Toronto 1993, s. 22. 
53 Ibidem, s. 31. 
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Rozpatrując kapitał intelektualny organizacji nie można pominąć poziomu zespołów 
pracowniczych. W organizacjach uczących, inteligentnych czy fraktalnych, to właśnie zespół jest 
podstawową komórką uczenia się. Zespoły pracownicze organizacji tworzą jej kapitał ludzki, który 
najczęściej jest określany jako wiedza, umiejętności i doświadczenia pracowników i menedżerów 
organizacji, przy czym nie może on stanowić prostej sumy owych miar 54. Zarządzanie kapitałem 
ludzkim ma na celu uzyskanie efektu synergii w procesie organizacyjnego uczenia się, a więc 
stworzenia systemu takich powiązań między ludźmi, że efekt końcowy danego cyklu ich pracy 
będzie większy od prostej sumy efektów osiągniętych przez każdą jednostkę z osobna. Chodzi więc 
o stworzenie takiego systemu organizacyjnego, aby efekt synergii był rezultatem pracy każdego z 
zespołów, a następnie dodatkowo potęgował się w efektach pracy grup zespołów wzajemnie ze sobą 
powiązanych. W tym obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym z pomocą przychodzi 
zarządzanie wiedzą wraz ze wszystkimi swoimi narzędziami, umożliwiającymi generowanie wiedzy 
w organizacji. 

Problematyka rozpatrywana w ramach zarządzania na poziomie kapitału ludzkiego jest dość 
szeroka. Obejmuje ona bowiem kształtowanie systemów pracy zespołowej, partycypacji, 
motywacji, informacji i komunikacji, struktury organizacyjnej, klimatu i kultury organizacyjnej 
oraz wszelkich relacji zachodzących między ludźmi. W organizacjach uczących się dochodzi do 
tych zagadnień odpowiednio zorganizowane prowadzenie uczenia się zespołów poprzez stosowanie 
metod tradycyjnego, empirycznego i cybernetycznego uczenia się. 

W obszarze zarządzania kapitałem ludzkim szczególnie istotne są zagadnienia związane ze 
społecznymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chodzi bowiem o tworzenie warunków 
umożliwiających i wspierających organizacyjne uczenie się, kreowanie i transfer wiedzy oraz 
uzyskiwanie innowacji a także bardzo ważny aspekt przyciągania do organizacji i utrzymania w 
niej ludzi o wysokim kapitale intelektualnym (tzw. talentów). To ostatnie zagadnienie staje się 
szczególnie istotne, gdyż brak w organizacji utalentowanych ludzi nigdy nie doprowadzi do 
sukcesu, a jeśli sukces wystąpi to będzie to typowy i krótkotrwały zbieg okoliczności. Zwraca na to 
szczególną uwagę S. Chowdhury, który twierdzi że55: 

 organizacje muszą nauczyć się przyciągać utalentowanych ludzi. Przedsiębiorstwa muszą 
jawić się w oczach otoczeniu jako atrakcyjne miejsca pracy, które pozwalają ludziom kreować 
wiedzę i zaspokajać potrzeby 

 firmy muszą nauczyć się utrzymywać talenty, a jest to możliwe poprzez tworzenie 
właściwej atmosfery w miejscu pracy i relacji wzajemnych zobowiązań między pracownikami. 
Oczywiście w zarządzaniu kapitałem ludzkim nie chodzi o utrzymanie stałości zatrudnienia. Wręcz 
przeciwnie – w każdej organizacji fluktuacja winna dochodzić w skali roku nawet do 5%. 
Podyktowane jest to koniecznością odnawiania zasobu wiedzy i kultury organizacyjnej. K. 
Stobińska zwraca uwagę, że problem, któremu muszą sprostać organizacje polega na tym, kto, 
kiedy i na jak długo do firmy przychodzi, a nie na kontroli kto i kiedy z firmy odchodzi56.  

Oczywiście firmy powinny nauczyć się zarządzać talentami a więc ludźmi dla nich 
kluczowymi, których odejście może wiązać się z pogorszeniem efektywności funkcjonowania, 
osłabieniem procesu innowacyjnego, utratą klienta czy aktywów intelektualnych. System 
zarządzania kapitałem ludzkim musi przewidywać wszelkie zdarzenia losowe, ktore mogą dotyczyć 
pracowników i tworzyć takie systemy organizacyjne i ukształtowanie zasobu ludzkiego, aby 
wszelkie nieplanowane zdarzenia nie osłabiły kapitału intelektualnego firmy. 

Sposób zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji w dużej mierze uzależniony jest od 
przyjętej koncepcji kapitału intelektualnego i układu zewnętrznej struktury jego elementów 

                                                           
54 L. Edvinsson, A.S. Malone, Kapitał…, op. cit., s. 34. 
55 Chowdhury, Towards the Future of Management, w: Management 21 C, praca zbiorowa pod red. S. 

Chowdhury, Financial Times, Practice hall, London 2000, s. 12. 
56 K. Stobińska, Autonomia i komunikacja jako czynniki integrujące strategiczne zarządzanie zasobami 

ludzkimi, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, materiały na konferencję pod red. A. Ludwiczyńskiego, 
Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000, s. 298. 



284 

składowych. Wykorzystując przykładowo model firmy Skandia, zarządzanie to sprowadza się 
wówczas – jak podają L. Edvinsson i P. Sullivan – „do utrzymania odpowiedniej relacji między 
kapitałem ludzkim i strukturalnym”57. Relacje między poziomami zarządzania kapitałem 
intelektualnym oraz kapitałami ludzkim i strukturalnym przedstawia w sposób graficzny Rysunek 10. 

 

Rysunek 10. Poziomy zarządzania kapitałem intelektualnym  
organizacji oraz relacje między kapitałem ludzkim i strukturalnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. Edvinsson, A.S. Malone,, op. cit., s. 58. 
 
Przyjęcie innego modelu kapitału intelektualnego organizacji może zmieniać kierunki 

zainteresowań i obiekty będące bezpośrednio zarządzane. Na przykład obierając za punkt wyjścia 
model P. Sullivan, zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji sprowadzać się będzie m.in. 
do zarządzania procesami kształtowania możliwości pracowników zatrudnionych w 
przedsiębiorstwie, tworzenia i realizacji procedur projektowania i dochodzenia do wynalazków, 
budowy i wykorzystania baz danych oraz uzyskiwania, udostępniania i ochrony własności 
intelektualnej. Co w sposób graficzny przedstawia Rysunek 11. 

 

Rysunek 11. Poziomy zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji oraz relacje  
między kapitałem ludzkim a aktywami i własnością intelektualną 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Heisig, J. Vorbeck, J. Niebuhr, Intellectual 

Capital, w:Knowledge Management. Best Practices in Europe..., op. cit., s. 63 
 

                                                           
57 L. Edvinsson, A.S. Malone, Kapitał …, op. cit., s. 50. 
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Jeszcze inne konsekwencje przyniosłoby przyjęcie modelu kapitału intelektualnego firmy 
opartego na koncepcji platformy wartości sformułowanej przez H. Saint-Onge’a i Ch. 
Armstronga58. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym w tym ujęciu koncentruje się na 
przepływach wiedzy między trzema grupami elementów: kapitałem ludzkim, kapitałem klienta i 
kapitałem organizacyjnym. Tak postrzegany proces w sposób graficzny przedstawia Rysunek 12. 

 

 

Rysunek 12. Poziomy zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji oraz  
relacje między kapitałem ludzkim a aktywami i własnością intelektualną 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie W.R. Bukowitz, R.L. Williams, op. cit., s 223. 
 
Dzięki przedstawionemu procesowi zarządzania maksymalizuje się potencjał do kreowania 

wartości. Koncepcja ta jest szczególnie interesująca z tego powodu, że wskazuje na konieczność 
utrzymania odpowiedniego poziomu równowagi między poszczególnymi składnikami kapitału 
intelektualnego. Oznacza to, że słabość jednego z elementów kapitału intelektualnego prowadzi w 
efekcie do obniżenia wartości generowanej z całości kapitału intelektualnego. 

Również na poziomie organizacji elementami rozwoju kapitału intelektualnego jest 
prowadzenie odpowiednich działań wchodzących w skład organizacyjnego uczenia się. Wiele z 
nich dotyczy przepływów wiedzy z otoczenia do organizacji. 

Wybór konkretnej koncepcji kapitału intelektualnego zależy w dużej mierze od misji 
i strategii, poziomu wiedzy zagrengowanej przez organizację (zarówno w „głowach” ludzi, jak i w 
postaci informacji w bazach danych) oraz uwarunkowań sytuacyjnych. Z praktycznego punktu 
widzenia przedsiębiorstwom podejmującym się zarządzać kapitałem intelektualnym zalecić należy, 
aby obrany jego wyjściowy model nie był znacząco rozbudowany, gdyż prowadzić to może do 
rozproszenia kierunków zainteresowań i podejmowanych działań, a tym samym nieudanych prób 
wdrożenia koncepcji. 

A. Brooking proces zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji charakteryzuje jako 
wynik realizacji i synergicznego współdziałania kilku subprocesów. Dzięki nim kształtuje się 
bowiem kapitał intelektualny każdego przedsiębiorstwa, one także przyczyniają się do ochrony i 
pomnażania tego nadrzędnego dla współczesnej firmy zasobu, co w sposób graficzny przedstawia 
Rysunek 13. 

                                                           
58 W.R. Bukowitz, R.L., Williams., op. cit., s. 233; L. Edvinsson, A.S. Malone, op. cit., s. 106. 
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Rysunek 13. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym wg A. Brooking 
 
Źródło: A. Brooking, Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International 

Thomson Business Press, London 1999, s. 154–155. 
 
Pierwszym z etapów składających się na powyżej przedstawiony proces zarządzania 

kapitałem intelektualnym jest formułowanie strategii rynkowej, będącej podstawą zarządzania tymi 
aktywami, które decydują o rynkowej przewadze firmy. Działania te umożliwiają organizacji 
osiąganie maksymalnych zysków z posiadanych znaków towarowych, kanałów dystrybucji czy 
współpracy z najbardziej lojalnymi klientami. Kolejny etap sprowadza się do realizacji subprocesu, 
polegającego na zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstwa. Jest to ogół działań, 
których celem jest prawna ochrona własności intelektualnej, którą dysponuje organizacja, poprzez 
zabezpieczenie ich prawami autorskimi czy patentami. Ponadto, dzięki realizacji tej fazy, wartość 
intelektualna organizacji wpływa na pomnażanie wartości kapitału intelektualnego firmy i jej 
wartość finansową, gdyż może być przedmiotem licencji czy umów franchisingowych. Trzecia z faz 
rozpatrywanego procesu bazuje na stosowaniu właściwej filozofii zarządzania i doborze 
odpowiednich instrumentów zarządzania organizacją oraz jej modelowania. Ma ona wytworzyć 
taką infrastrukturę organizacyjną (np. zaplecze informatyczne czy odpowiednie bazy danych), która 
sprzyjać będzie zarządzaniu kapitałem intelektualnym. Ostatni, ale najważniejszy subproces to 
zarządzanie wiedzą. W ujęciu A. Brooking umożliwia on odpowiednie zarządzanie zasobami 
ludzkimi przedsiębiorstwa, a raczej wiedzą, zdolnościami i umiejętnościami indywidualnych 
pracowników. Zadaniem tego etapu jest chronić i rozwijać wiedzę jaką dysponują jednostki 
w przedsiębiorstwie oraz przekształcać ją w formę zrozumiałą dla wszystkich pracowników 
i gromadzić w ogólnodostępnych bazach – tworzyć i kształtować więc zasoby organizacyjne. W 
konsekwencji zatem w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym kluczową rolę spełnia 
zarządzanie wiedzą jako jego subproces59. 

Pomocnym w analizie procesu zarządzania kapitałem intelektualnym może być firma Dow 
Chemical. Już od 1993 r. wykorzystuje ona na szeroką skalę opracowany przez swoich ekspertów 
proces zarządzania kapitałem intelektualnym (The Dow Chemical Company’s Intellectuał Asset 
Management). 

Początkowo proces ten służył wyłącznie podwyższeniu zdolności firmy w zakresie kreowania 
wartości finansowej z posiadanych patentów. Z czasem jednak został rozszerzony na znaki 

                                                           
59 A. Brooking, op. cit., s. 153-155. 
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towarowe, znak handlowy, know-how, innowacje. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym tej 
firmy składa się z 6 etapów60, które w sposób graficzny przedstawia Rysunek 14. 

 
 

Rysunek 14. Proces zarządzania aktywami intelektualnymi w firmie Dow Chemical 
 
Źródło: W.R. Bukowitz, R.L. Williams, op. cit., s. 235 
 
Charakterystyka etapów procesu zarządzania kapitałem intelektualnym przedstawia się 

następująco: 
1. Identyfikacja wszystkich posiadanych zasobów intelektualnych. 
Realizowana jest ona poprzez tworzenie zestawień zasobów intelektualnych, którymi 

dysponują poszczególne wydziały. 
2. Klasyfikacja zidentyfikowanych zasobów intelektualnych. 
Realizowana jest ze względu na ich wartość dla firmy. Polega na przyporządkowaniu 

posiadanych zasobów intelektualnych do trzech przedstawionych kategorii, przy czym pierwsze 
dwie dotyczą struktury wewnętrznej organizacji, a trzecia – jej otoczenia. 

3. Tworzenie strategii opartej o zasoby intelektualne. 
Realizowane jest w oparciu o zasoby będące w dyspozycji przedsiębiorstwa. Celem strategii 

jest kreowanie wartości finansowej z istniejących zasobów intelektualnych i opracowywanie 
sposobów uzupełnienia luk w tych aktywach. Taktyka zarządzania aktywami intelektualnymi ma 
więc za zadanie wspierać ogólną strategię biznesową. 

4. Wartościowanie wskazanych zasobów intelektualnych. 
Realizowane jest w oparciu o różnorakie modele pomiaru aktywów intelektualnych. 
5. Badanie i dostosowywanie posiadanej infrastruktury informatycznej. 
Realizowane jest dla potrzeb kreowania wartości finansowej z aktywów intelektualnych. 
6. Inwestowanie w rozbudowę bazy aktywów intelektualnych. 
Odnosi się zwłaszcza do pożądanych aktywów z punktu widzenia realizacji strategii 

biznesowej. 

                                                           
60 W.R. Bukowitz, R.L. Williams, op. cit., s. 234-236. 
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