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kulturowo-organizacyjny kontekst 
kapitału intelektualnego     

Kazimierz Krzakiewicz, Gabriela Roszyk-Kowalska, Andrzej Stańda

wprowadzenie 

roblematyka kapitału intelektualnego od 
dłuższego już czasu jest przedmiotem zain-
teresowania środowisk naukowych. Coraz 

liczniejsze są publikacje pogłębiające i rozszerzające 
stan wiedzy o tym niematerialnym zasobie organiza-
cji, traktowanym coraz częściej jako kluczowy czyn-
nik sukcesu w grze konkurencyjnej. Jest postrzega-
ny jako czynnik przewagi konkurencyjnej; jest waż-
ny strategicznie sam z siebie i nie jest substytutem 
dla innego typu kapitału przedsiębiorstwa. W wymia-
rze natomiast praktyki, zarządzający, szczególnie 
tzw. część technokratyczna, traktuje ten kapitał jako 
ideę, swoistą nowość koncepcyjną, nie do końca zro-
zumiałą i o stosunkowo małych możliwościach apli-
kacji. Wątpliwości są uzasadniane między innymi 
brakiem jednoznacznego jego sparametryzowania. 
Przypomina to trochę argumenty zgłaszane swego 
czasu w „twardym” świecie biznesu materialnego 
wobec kultury organizacyjnej, gdy w centrum uwagi 
pojawiły się kategorie niematerialne, takie jak: idee, 
wartości, przekonania, normy zachowań, symbole, 
mity czy rytuały organizacji. Zasadne jest zatem  
pytanie o znaczenie kultury organizacyjnej w proce-
sie kształtowania kapitału intelektualnego. Próba 
poszukiwania odpowiedzi na to pytanie stanowi cel 
opracowania. Jest nim wskazanie kontekstualnego 
wpływu kultury organizacyjnej na kształtowanie  
kapitału intelektualnego. 

różnorodność postrzegania kapitału  
intelektualnego 

apitał intelektualny jest sumą wiedzy posia-
danej przez ludzi, tworzących społeczny  
wymiar przedsiębiorstwa oraz praktycznym 

przekształceniem tej wiedzy w składniki wartości 
przedsiębiorstwa. Zawiera więc w sobie wszystkie nie-
wymierne elementy przedsiębiorstwa, decydujące 
o różnicy pomiędzy całkowitą wartością przedsiębior-
stwa a jego wartością finansową. Z punktu widzenia 
przedmiotu rozważań istotny jest podział kapitału  
intelektualnego na trzy zasadnicze części: z kapitał 
ludzki z kapitał organizacyjny oraz z kapitał relacyj-
ny. Pierwszy z nich (tworzony między innymi przez 
umiejętności, wiedzę, motywację, doświadczenie, zdol-
ności, know-how itp.) odzwierciedla wiedzę ludzi i jest 
świadomą (myślącą) częścią kapitału intelektualnego. 

Drugi (kapitał organizacyjny, w skład którego wcho-
dzą innowacje, procesy, kultura, kapitał odnowy i roz-
woju, portale, strony internetowe itp.) i trzeci (zawar-
ty jest w związkach z klientami i wiedzy o nich, 
w związkach z partnerami, w wiedzy o rynku i jego 
dynamice, w wiedzy o konkurencji, branży i całym 
środowisku biznesowym) reprezentują i tworzą niewi-
dzialne zasoby oraz procesy. Te części kapitału stano-
wią nieświadomą część kapitału intelektualnego. 

Badacze, zajmujący się istotą kapitału intelektu-
alnego, reprezentują podejście organizacyjne, z któ-
rego wyróżniono koncepcje rozumiane jako zespół 
poglądów głoszonych przez nich, powiązanych pew-
ną myślą przewodnią1). Wśród wielu koncepcji kapi-
tału intelektualnego do najczęściej wyróżnianych 
zalicza się: z koncepcję marketingową z koncepcję 
holistyczno-statyczną z koncepcję społeczną oraz 
z koncepcję rachunkową. 

Koncepcja marketingowa została zapoczątko-
wana przez grupę szwedzkich naukowców związa-
nych z „Raportem Konrada”, według którego kapi-
tał związany z jednostką (kapitał ludzki) to osobi-
ste i społeczne umiejętności, zdolności, wiedza 
zdobyta w trakcie nauki, doświadczenie i wszelkie 
inne umiejętności skierowane na zewnątrz firmy, 
w kierunku jej klientów. Kapitał związany z organi-
zacją (kapitał strukturalny) definiowany jest nato-
miast jako wszelkiego rodzaju doświadczenie i hi-
storia przedsiębiorstwa zapisana w księgach, pro-
gramach komputerowych i narzędziach, które  
zostały opracowane w celu rozwiązania problemów 
klientów2) 

Trzy rodzaje kapitałów (kapitał finansowy, kapi-
tał związany z jednostką i organizacją) tworzą całość 
przedsiębiorstwa, przy czym zwrócono uwagę na to, 
że w różnych typach przedsiębiorstw mogą przewa-
żać pewne formy kapitału. Inaczej mówiąc, przedsię-
biorstwa w zależności od rodzaju działalności mogą 
być ukierunkowane na pomnażanie określonego 
typu kapitału. Tradycyjne przedsiębiorstwa produk-
cyjne największy nacisk kładą na kapitał finansowy. 
Na kapitał strukturalny ukierunkowane są firmy 
usługowe, które swój sukces zawdzięczają wypraco-
wanym, udoskonalonym i ujednoliconym wzorcom 
i metodom postępowań, jak również specyficznej, 
oryginalnej i praktycznie niemożliwej do skopiowa-
nia kulturze organizacyjnej (rysunek 1). 

Koncepcja holistyczno-statyczna to orienta-
cja skupiająca się na rozpoznaniu autonomicznych ,
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czynników niematerialnych, mających wpływ na 
działalność przedsiębiorstwa. Poprzez rozwój tej 
koncepcji kapitał intelektualny dotyczy coraz szer-
szego zakresu sfer funkcjonalno-zasobowych przed-
siębiorstwa. Przykładem holistyczno-statycznego  
ujmowania kapitału intelektualnego jest koncepcja 
opracowana przez specjalistów od finansów, którzy 
dokonali podziału aktywów intelektualnych na pięć 
grup3): kapitał innowacyjny, kapitał strukturalny, 
kontrakty, rynki kapitałowe, wartość firmy. 

Koncepcja społeczna opiera się na kapitale 
społecznym określającym wartość stosunków inter-
personalnych w organizacji, a także poza nią (relacje 
między kadrą przedsiębiorstwa a innymi organiza-
cjami). Kapitał społeczny należy rozpatrywać w wy-
miarze4): z strukturalnym (powiązania pomiędzy 
jednostkami decydujące o gęstości i hierarchii sieci 
społecznych) z relacyjnym (odzwierciedla historię 
interakcji między ludźmi, determinujących poziom 
wzajemnego zaufania, normy i oczekiwania charak-
teryzujące daną społeczność) i z poznawczym (odnosi 

się do wspólnoty znaczeń i modeli myślowych, zgod-
nej interpretacji faktów i zbieżności poglądów). 

W koncepcji rachunkowej według L. Edvinssona5) 
(pierwszego na świecie dyrektora ds. kapitału intelek-
tualnego, wsławionego pionierskimi pracami nad rapor-
towaniem kapitału intelektualnego w Skandii, dużej 
szwedzkiej firmie działającej w sektorze usług finan-
sowych) elementy zobrazowane na rysunku 2 mają 
największy wpływ na wartość kapitału intelektualne-
go, a co za tym idzie na wartość rynkową. 

Struktura kapitału intelektualnego zaproponowana 
przez L. Edvinssona posłużyła do przygotowania pierw-
szego na świecie raportu dotyczącego kapitału intelek-
tualnego, dołączonego do rocznego raportu finansowe-
go Skandii. W Skandii podzielono kapitał intelektualny 
tylko na dwa elementy: kapitał ludzki oraz struktural-
ny6). Kapitał strukturalny obejmuje również relacje 
z klientami, które w innych modelach klasyfikacji 
kapitału intelektualnego znalazły się już jako osobny 
komponent IC (Intellectual Capital). Dlatego w modelu 
Skandii nie można używać zamiennie terminów „struk-

turalny” i „organizacyjny”7). 
Powyższy, syntetyczny 

przegląd koncepcji wskazuje, 
jak różnie można postrzegać 
kapitał intelektualny organi-
zacji, i ta właśnie różnorod-
ność jego rozumienia wska-
zuje na wielość zmiennych 
tworzących kontekst kapita-
łu intelektualnego. 

Dotychczasowe rozważa-
nia wskazują wyraźnie na 
istotne zjawisko rosnącej roli 
domeny wirtualnej przedsię-
biorstwa, będącej wyrazem 
przemieszczania się czynni-
ków decydujących o sukcesie 
rynkowym z obszaru mate-
rialnego w dziedzinę wirtual-
ną. Mamy wręcz coraz czę-
ściej do czynienia z nową for-
mą przedsiębiorstwa, które8): 
zz opiera się bardziej na zaso-

bach wirtualnych niż fizycz-
nych; 
zz sprzedaje informacje co 

najmniej na równi z produk-
tami fizycznymi; 
zz wykorzystuje informacje 

w celu stworzenia nowych 
rynków; 
zz wynajduje nowe sposoby 

komunikowania się z klientem; 
zz stosuje zbieranie, prze-

twarzanie i wykorzystywanie 
informacji w celu zdobycia 
przewagi konkurencyjnej. 

Jednocześnie mamy do 
czynienia z nowymi zjawiska-
mi w procesach gospodaro-
wania, które powodują, że 
czynnikami przewagi konku-
rencyjnej stają się: z zarzą-
dzanie wiedzą z radzenie 
sobie z sytuacją zanikania 
tradycyjnych granic między 

Rys. 1. Trzy typy kapitału w przedsiębiorstwie 

Źródło: K.E. SVEIBy, The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control 
and Valuation of Know-how Companies, Affarsvazlden / Ledarscap, Stockholm 1989, s. 20. 
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Źródło: L. EDVINSSoN, M. MALoNE, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 45. 
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przedsiębiorstwami z skłonność do budowania 
przedsiębiorstw sieciowych, ułatwiających odbloko-
wanie potencjału informacyjnego przez stworzenie 
warunków sprzyjających dzieleniu się wiedzą. Zatem 
czynnikiem przewagi konkurencyjnej staje się kapi-
tał intelektualny, ważny strategicznie sam z siebie 
i niebędący substytutem dla innego typu kapitału 
przedsiębiorstwa. W „twardym” świecie biznesu mate-
rialnego w centrum uwagi pojawiają się kategorie 
niematerialne, takie jak: idee, wartości, przekonania, 
normy zachowań, symbole, mity organizacji. 

związki kapitału intelektualnego i kultury 
organizacyjnej 

eza, że kapitał intelektualny jest szczególną 
wartością, decydującą o zdobywaniu przez 
przedsiębiorstwo trwałej przewagi strate-

gicznej wobec innych podmiotów rynku, wydaje się 
być oczywista. Powstaje zatem pytanie o źródła jego 
powstania i sposób kształtowania. Za taki czynnik, 
biorąc pod uwagę współczesny dorobek wiedzy o za-
rządzaniu, uznać należy kulturę organizacyjną. od 
dłuższego już czasu jest ona postrzegana zarówno 
przez teoretyków, jak i praktyków za kluczowy czyn-
nik sukcesu9). Kultura organizacyjna, w klasycznym 
ujęciu E. Scheina, jest zbiorem wzajemnie powiąza-
nych przekonań i założeń wyznaczających racjonal-
ne reguły zachowań organizacyjnych pracowników, 
pozwalających na najlepsze w danych warunkach 
przystosowanie do otoczenia (za pośrednictwem misji, 
strategii, celów, zadań, środków i systemów kontro-
li) oraz na osiągnięcie pożądanego poziomu integra-
cji wewnętrznej (za pośrednictwem wspólnego języ-
ka, przez wyznaczanie granic grupy, przyznawanie 
nagród i kar, przez ukształtowanie stosunku statusu 
i władzy). Funkcjonują one na tyle dobrze, że są 
uznawane za prawomocne, co powoduje, że nowi 
członkowie uczą się ich jako poprawnych sposobów 
postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu 
do tych problemów10). Stanowi zatem wielkość kon-
tekstualną, decydującą o sposobie kształtowania się 
składowych kapitału intelektualnego. 

Wielu badaczy wskazuje na kulturę organizacyjną 
jako krytyczny atut w walce konkurencyjnej, uznając 
ją za kluczowy czynnik wyznaczający sukces bizneso-
wy11). Czołowe firmy świata, w sposób trwały odno-
szące sukces, stworzyły coś wyjątkowego, co jest waż-
niejsze od strategii, rozwiązań strukturalnych czy sto-
sowanych technologii. Są one niezwykle ważne, ale te 
najlepsze firmy zbijają kapitał na sile tkwiącej w spe-
cyficznym dla nich charakterze ich kultury organiza-
cyjnej. Silna, wyrazista, upowszechniona i głęboko  
zakorzeniona kultura organizacyjna pomaga elimino-
wać niepewność, zapewnia wspólny system interpre-
tacji, wyznacza wspólne wartości i zaangażowanie, co 
pozwala na stworzenie wizji przyszłości. 

Z punktu widzenia prowadzonych analiz, kluczo-
wą kwestią jest pytanie, czy i w jakim związku pozo-
stają kultura organizacyjna i kapitał intelektualny. 
Rozumowanie o związkach tych dwóch kategorii 
oparte jest na określonej logice. Jeżeli kapitał inte-
lektualny jest sumą wiedzy posiadanej przez ludzi 
tworzących społeczny wymiar przedsiębiorstwa oraz 
praktycznym przekształceniem tej wiedzy w składni-
ki wartości przedsiębiorstwa, to kultura organizacyj-
na swoją istotą decyduje o jego kreacji. Jest bowiem 

kolektywnym zaprogramowaniem umysłu, które  
odróżnia członków jednej grupy lub kategorii ludzi 
od drugiej12). Mechanizm działania kultury organiza-
cyjnej jest specyficzny (rysunek 3). 

Punktem wyjścia jest rdzeń kultury organizacyj-
nej, jaki tworzą podstawowe założenia i utrwalone 
przekonania pracowników przedsiębiorstwa; są one 
tym, co pracownicy uznają za rzeczywistość. Istot-
nych, zdaniem E. Scheina, jest tutaj siedem kwestii, 
które kształtują zbiór założeń i przekonań13): z sto-
sunek do otoczenia z natura działań człowieka 
z natura rzeczywistości z natura czasu z istota 
natury ludzkiej z natura tego, co ludzkie z stosunek 
jednorodności do różnorodności. Założenia te stano-
wią podstawę procesu organizowania odnoszonego 
do uzyskania dwóch efektów. Po pierwsze, osiągnię-
cia pożądanego stopnia integracja wewnętrznej osią-
ganej dzięki wspólnemu językowi, wyznaczeniu gra-
nic grupy, przyznawaniu nagród i kar, stosunkom 
statusu i władzy, i po drugie przystosowania do oto-
czenia uzyskanego poprzez akceptację misji i celów 
organizacji, środków realizacji zadań i systemów 
kontroli. Następnie wpływ głównych założeń sięga 
na zewnątrz (środowisko pracownika) za pośrednic-
twem wartości i norm, które pracownicy przedsię-
biorstwa uznają, na które reagują i które starają się 
pielęgnować. Wartości to społecznie uznawane zasa-
dy, cele i standardy, które się ceni i które chce się 
osiągnąć, są one wyrazem tego, na czym członkom 
organizacji zależy szczególnie. Wartości to są  
bowiem idee tego, co pożądane. Z wartościami ściśle 
powiązane są normy, przyjmujące postać reguł,  
poprzez które pracownicy wiedzą, czego się od nich 
oczekuje w różnych sytuacjach organizacyjnych. Sta-
nowią one kontekst procesów decyzyjnych i wszel-
kich działań organizacyjnych, które doprowadzają 
do stworzenia artefaktów kulturowych, będących 
widzialnymi, rzeczowymi i słyszalnymi skutkami  

Rys. 3. Feedback poziomów kultury organizacyjnej 
Źródło: E.H. SCHEIN, Organizational Culture and Leadership, 
Jossey-Bass, San Francisco 1985. 
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zachowań. Artefakty kulturo-
we to fizyczne przedmioty stwo-
rzone przez członków organiza-
cji, werbalne przejawy języka 
mówionego i pisanego, beha-
wioralne wyrazy zachowań 
w postaci rytuałów, ceremonii. 

Logika działania kultury 
organizacyjnej, z punktu widze-
nia jej powiązań z kapitałem 
intelektualnym, jest specy-
ficzna, bo procesy w niej za-
chodzące przebiegają według 
takiej kolejności: od wnętrza 
(założenia) na zewnątrz (arte-
fakty). Mechanizm działania 
kultury oparty jest na sprzężeniu zwrotnym, co uwi-
daczniają wektory na rysunku 3. okazuje się, że 
artefakty oddziałują na zachowania pracowników  
organizacji w taki sposób, że zmieniają same te nor-
my, wartości i założenia, które je ukształtowały.  
Zarządzanie kulturą organizacyjną jest zatem nie-
zwykle trudne i pełne ryzyk, gdyż przekonania, zało-
żenia ludzi w dużym stopniu nie poddają się zarzą-
dzaniu. Nie powinno się zatem traktować kultury 
wyłącznie jako swoistego bytu podlegającego regu-
łom oddziaływania zarządczego, ale jako kontekst 
procesów zarządczych, odnoszonych do różnych 
zmiennych wyznaczających sukces przedsiębiorstwa. 
Kulturowe zarządzanie organizacją wydaje się być 
swoistą alternatywą w procesie kształtowania kapi-
tału intelektualnego. Zarządzanie przedsiębior-
stwem powinno opierać się na wykorzystaniu świa-
domości wielości wymiarów kultury organizacyjnej 
własnej firmy, pozostających w interakcji z wymiara-
mi kapitału intelektualnego, co obrazuje rysunek 4. 

Zatem teza o kontekstualnym znaczeniu kultury 
organizacyjnej wydaje się być zasadna. Silna, mocna 
kultura organizacyjna, wyrazista, głęboko zakorzenio-
na i upowszechniona, swoimi parametrami wpływa na 
większość kluczowych parametrów kapitału intelektu-
alnego, szczególnie jego ludzkiej i strukturalnej części. 

zakończenie 

raktyka zarządzania wskazuje jednoznacz-
nie na specyficzną, krytyczną rolę kultury 
organizacyjnej w dochodzeniu do pożądanej 

sprawności organizacyjnej. Jej wpływ jest widoczny 
we wszystkich sferach działalności. Kapitał intelektu-
alny również, podobnie jak system korzeniowy drze-
wa, niewidoczny na pierwszy rzut oka, okazuje się 
być kluczowy dla istnienia i rozwoju przedsiębior-
stwa. Dyskusja o wzajemnych związkach tych dwóch 
kategorii może w znaczący sposób wpłynąć na dosko-
nalenie zarówno teorii, jak i praktyki zarządzania. 

prof . dr hab . Kazimierz Krzakiewicz 
dr Gabriela Roszyk-Kowalska 

dr Andrzej Stańda 
Katedra Teorii organizacji i Zarządzania 
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opracowanie powstało w ramach projektu badawczego „Kapitał 
intelektualny w procesie kształtowania kluczowych kompetencji 
przedsiębiorstwa” UEP, projekt nr NN 1152 23 733. 
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Summary 
The issues in intellectual capital have long captured the  
interest of the scientific community. The number of publica-
tions which deepen and broaden the understanding of this 
intangible resource of an organization, which is increasingly 
often regarded as the key contributory factor to success in 
a competitive play, is ever rising. It is seen as an element of 
competitive edge, it, in itself, is important from a strategic 
point of view and is not a substituted for any other type of 
company capital. on a practical level, the managers, and in 
particular the so-called technocrats, treat this capital as an 
idea, a peculiar new concept which has not been fully com-
prehended and has relatively few applications. The doubts 
are justified, among other things, with the lack of its explicit 
parametrization. This is somewhat reminiscent of the  
arguments put forward some time ago in the „tough” world of 
material business against organizational culture, when such 
non-material categories as: ideas, values, beliefs, standards 
of behavior, symbols, myths or organizational rites became 
the focus of attention. Therefore, „what is the role of organi-
zational culture in the process of shaping intellectual capi-
tal?” is a valid question. The purpose of the present work is 
to answer it. It is aimed at determining the contextual impact 
of organizational culture on shaping intellectual capital.

Rys. 4. Związki kapitału intelektualnego i kultury organizacyjnej 
Źródło: opracowanie własne.
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