
DOI: doi.org/10.34765/kn.0419.a04
Dariusz Klimek
Politechnika Łódzka

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ZARZĄDZANIA KAPITAŁAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonego zarzą-
dzania kapitałami przedsiębiorstwa (ZZKP), która pozwala na alternatywne 
w  stosunku do zysku netto mierzenie efektywności przedsiębiorstwa oraz 
efektów pracy zarządów. Według koncepcji celem zarządzania przedsiębior-
stwem jest uzyskiwanie najlepszego poziomu efektywności, rozumianego 
jako maksymalny efekt z posiadanych określonych zasobów. W praktyce tym 
celem jest osiąganie punktu równowagi kapitałów – im szybciej menedżerowi 
uda się dojść do stanu względnej równowagi i  ją utrzymać – tym bardziej 
przedsiębiorstwo jest efektywne. Konsekwencją nowej koncepcji jest nowa 
definicja zarządzania, która zakłada, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest 
ciągłem procesem równoważenia poziomu kapitałów przedsiębiorstwa w celu 
osiągnięcia jego maksymalnej efektywności i  optymalnego wykorzystania 
zasobów oraz modyfikacja dotychczasowej definicji przedsiębiorstwa. Za-
łożenia koncepcji były wstępnie weryfikowane w 2018 roku podczas badań 
pilotażowych w 3 przedsiębiorstwach. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, zrównoważone zarządzanie, efektywność 
kapitałów, definicja zarządzania, definicja przedsiębiorstwa. 
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Wstęp
Koncepcja zrównoważonego zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa 

(ZZKP) ma źródło w wielu różnych nurtach nauki, teoriach i metodach, ale 
kilka z nich ma szczególnie znaczenie dla jej rozwoju. 

Pierwsze w kolejności to teorie i metody wywodzące się z podejścia sys-
temowego. Pojawiło się ono i rozwinęło w nauce w latach 50. i 60. ubiegłego 
wieku. Istotą tego podejścia jest traktowanie badanych obiektów jako zbiorów 
elementów powiązanych w taki sposób, że tworzą nową całość, która wyróżnia 
się w danym otoczeniu. Systemowe podejście do analizy organizacji, wymusza 
traktowanie jej jako zwartej struktury posiadającej różnorodne wejścia oraz 
wyjścia. Wewnątrz tej struktury znajdują się mniejsze elementy (podsystemy) 
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umożliwiające przetwarzanie wejść w wyjścia zgodnie z celami systemu. Trak-
tuje się zatem organizację jako system względnie odosobniony, z jednej strony 
dążący do zachowania wewnętrznej i zewnętrznej autonomii, z drugiej – do 
zachowania integralności z  otoczeniem oraz wzmacniania własnej pozycji 
w stosunku do innych równolegle funkcjonujących organizacji. Konsekwen-
cją ujęć systemowych jest uświadomienie sobie, że tzw. suboptymalizacja 
w  systemie może nie tylko nie polepszać funkcjonowania całości, ale może 
w niektórych przypadkach może pogarszać funkcjonowanie całości, a rodzaj 
i  siła związków między elementami decydują o wzmocnieniu lub osłabianiu 
wzajemnych oddziaływań (Krupski 2004, s.167; Koźmiński, Latusek-Jurczak 
2011, s. 39). W tym podejściu efektywność takiej organizacji jest wypadkową 
opartą na oddziaływaniu dwojakiego rodzaju czynników: zdolności organiza-
cji do wykorzystywania zasobów pochodzących z otoczenia oraz sprawności 
organizacji w  zakresie optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów 
gospodarczych (Pawłowski 2007, s. 33). 

Takie podejście bezpośrednio koresponduje z teorią zasobów i kompetencji, 
która zakłada, że siła przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z  wiedzy 
ludzi i potencjału technologicznego. Badacze, analizując jedną z najbardziej 
wpływowych książek ekonomicznych XX wieku pt. Teoria wzrostu firmy au-
torstwa E.T. Penrose, głównej przedstawicielki teorii zasobów, przypomnieli jej 
poglądy mówiące, że wzrost firmy jest wypadkową dwóch kluczowych mecha-
nizmów: zdolności menadżerskiego przetwarzania informacji i postrzegania 
przez menadżerów nowych sposobów wykorzystania nadmiernych zasobów 
(Kor, Mahoney 2000, s. 109). Penrose akcentowała, że istnieje ścisły związek 
między różnymi rodzajami zasobów, pomysłów i idei, doświadczenia i wiedzy 
menadżerów w przedsiębiorstwie i dowodziła m.in., że: wzrost firmy może być 
badany jako dynamiczny proces interakcji zarządzania z zasobami, a korzyści 
z  zasobów materialnych zależą od posiadanej wiedzy, która zlokalizowana 
jest w zasobach ludzkich. Dla koncepcji ZZKP najważniejsze są twierdzenia 
Penrose co do nierównowagi między zasobami i skutków tej nierównowagi. 
Warto przypomnieć, że Penrose w tej kwestii dowodziła, że przedsiębiorstwo 
będące zbiorem zasobów, działa w warunkach ciągłej nierównowagi. Nadmiar 
określonych zasobów jest motorem wzrostu firmy, innowacji i zysku oraz to, że 
jeśli przedsiębiorstwo rośnie szybciej niż doświadczenie menedżerów, ucierpi 
skuteczność działania i wydajność pracy (Kor i in. 2016, s. 1727). 

Drugą teorią, która była nieodzowna dla powstania koncepcji ZZKP, 
jest teoria kapitału intelektualnego. Teoria jest istotna, ponieważ wskazuje 
znaczenie ustaleń, z  jakich kapitałów (zasobów) składa się przedsiębiorstwo, 
a  w  tym przypadku teoria jasno wskazała, że oprócz kapitału rzeczowego 
i  finansowego ważnym składnikiem przedsiębiorstwa jest szeroko rozumia-
ny kapitał intelektualny, skupiający w sobie kilka innych kapitałów. Wydaje 
się, że w  tym przypadku pierwotnym impulsem dla dostrzeżenia kapitału 
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intelektualnego był rozwój metod wyceny majątku. Analitycy dostrzegali tu 
istotne różnice między wartością wyceny uzyskiwaną metodami rynkowymi 
i metodami majątkowymi. H. Itami, analizując różnice w wynikach finanso-
wych firm japońskich uznał, że są one efektem świadomego wykorzystania 
aktywów niematerialnych przez część tych podmiotów. Rezultatem jego prac 
była książka pt. Mobilising Invisible Assets, wydana w  Japonii w  1980 roku 
(Sopińska, Wachowiak, Mierzejewska 2015, s. 33). W wyniku takich dociekań 
w nauce i praktyce pojawiło się kilka rodzajów kapitałów, z których najczęściej 
używanymi w  teorii i  praktyce (niekiedy zamiennie) są pojęcia kapitałów: 
intelektualnego, ludzkiego, społecznego, marketingowego, organizacyjnego, 
relacyjnego, strukturalnego, innowacyjnego, klientów itp.

Koncepcja ZZKP wpisuje się również silnie w koncepcję zrównoważone-
go rozwoju, stosunkowo nowej swoistej „filozofii” zarządzania (Matuszczak 
2009, s. 125). Według W. Sztumskiego, zrównoważony rozwój rozpatrywać 
można jako ciąg zmian, w którym korzystanie z zasobów, struktura inwestycji, 
ukierunkowanie postępu technicznego oraz struktury instytucjonalne mają 
być budowane w taki sposób, żeby nie było sprzeczności między przyszłymi 
a teraźniejszymi potrzebami. Tym, co najlepiej oddaje istotę zrównoważonego 
rozwoju jest pojęcie ładu, ponieważ rozwój zrównoważony polega na wprowa-
dzaniu ładu zintegrowanego, który rozumie się jako sumę pięciu porządków: 
ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego oraz instytucjo-
nalno-politycznego (Sztumski 2006, s. 73). Dodać tylko należy, że faktycznie 
w ZZKP chodzi o efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i jego 
otoczenia, ale nie tylko tych związanych z przyrodą, ale wszystkich zasobów, 
w tym coraz cenniejszych zasobów ludzkich i zasobów, które wykorzystuje się 
w przedsiębiorstwie dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Koncepcja ZZKP jest również zgodna z poglądami teoretyków i praktyków 
zarządzania, wśród których narasta przekonanie o tym, że niezbędny jest nowy 
paradygmat mierzenia efektywności przedsiębiorstwa, który traktowałby to za-
danie jako nieustający, ciągle ewolucyjny proces (Jędrych, Berniak-Woźny 2018, 
s. 62). Podobna przypadłość dotyczy ekonomistów borykających się z proble-
mem PKB, który także nie jest już dobrym miernikiem w dzisiejszych czasach, 
acz jest nadal powszechnie używany. Nie mniejszym problemem jest archaiczny 
sposób mierzenia majątku przedsiębiorstwa. Trudno kwestionować słowa R. 
Karlgaarda, który stwierdził, że wskaźnik wartość księgowa jest martwa, jest 
artefaktem ery przemysłowej. Ponadto żyjemy w erze informacji, chociaż wiele 
jeszcze osób nie zauważa tego faktu. Dowodem na to jest brak zrozumienia 
spadającego znaczenia wartości księgowej, a wiedza człowieka i zasoby intelek-
tualne są obecnie najbardziej wartościowym aktywem każdej firmy (Karlgaard 
2001). Poszukiwania alternatywy dla zysku jako miernika efektywności trwają 
już kilkadziesiąt lat. Można tu wskazać takie koncepcje i modele, jak: wspo-
mnianą teorię wzrostu firmy E. Penrose (1959), maksymalizację sprzedaży 
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– model Baumola (1959); maksymalizację użyteczności dla menadżerów przez 
zwiększanie wydatków dyskrecjonalnych – model Williamsona (1964); mak-
symalizację wzrostu – model Marrisa (1964). 

Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa – 
podstawowe założenia koncepcji

Koncepcja ZZKP zakłada, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest ciągłym 
procesem równoważenia poziomu kapitałów przedsiębiorstwa w celu osiągnię-
cia jego maksymalnej efektywności i  optymalnego wykorzystania zasobów. 
Uproszczając to stwierdzenie, chodzi o znalezienie punktu równowagi kilku 
kapitałów składających się na przedsiębiorstwo. Zasady zarządzania zrówno-
ważonymi kapitałami przedsiębiorstwa w pewnym uproszczeniu można ująć 
w kilku punktach: 
1.  Celem zarządzania przedsiębiorstwem jest uzyskiwanie najlepszego po-

ziomu efektywności, rozumianego jako maksymalny efekt z posiadanych 
określonych zasobów. W praktyce tym celem jest osiąganie punktu równo-
wagi kapitałów; im szybciej menadżerowi uda się dojść do stanu względnej 
równowagi i  ją utrzymać, tym bardziej przedsiębiorstwo jest efektywne. 
Równowagi między kapitałami przedsiębiorstwa w  żadnym przypadku 
nie należy utożsamiać z równą wartością pieniężną; równowaga występuje 
z reguły między kapitałami o różnej wartości pieniężnej. 

2.  Wartości pieniężne kapitałów ulegają ciągłej zmianie. Stąd w praktyce zarzą-
dzanie polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu poziomu danego kapitału 
i dostosowywaniu jego poziomu do poziomu pozostałych lub poziomu 
pozostałych kapitałów do zmian, które wystąpiły w jednym z nich. Może 
wystąpić również sytuacja, w której podwyższenie kapitału(ów) nie powodu-
je potrzeby reakcji w pozostałych, gdyż ich poziom był już wyższy wcześniej. 

3.  Kapitały wzajemnie na siebie oddziałują niezależnie od podejmowania 
działań przez menadżerów. Wzrost lub spadek powoduje wzrost lub spa-
dek pozostałych kapitałów, ale nie jest to reguła. Można wyobrazić sobie 
sytuację, w której wzrost lub spadek poziomu jednego kapitału powoduje 
spadek lub wzrost innego lub innych kapitałów. 

4.  Punkt równowagi między kapitałami przedsiębiorstwa oznacza jednocześnie 
maksymalną efektywność przedsiębiorstwa, ale ponieważ poziom poszcze-
gólnych kapitałów ulega ciągłej zmianie, osiągnięty punkt równowagi ma 
charakter tymczasowy, a nawet chwilowy. Z  tego powodu zarządzanie za 
pomocą zrównoważonych kapitałów jest procesem ciągłym. 

5.  Z uwagi na fakt, że punkt równowagi może się przesuwać w górę i w dół, 
oprócz równowagi kapitałów dla oceny efektywności potrzebny jest jesz-
cze dodatkowy miernik związany z poziomem poszczególnych kapitałów 
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i  ogólnym ich poziomem. Problem ten wymaga w  każdym przypadku 
analizy i określenia, czy podnoszenie wartości kapitałów jest zasadne dla 
przedsiębiorstwa i jego innych celów poza efektywnością, np. rzeczowych? 
W niektórych przypadkach, np. przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, 
szczególnie tych, które mają monopolistyczną pozycję na rynku, wzrost 
wartości niektórych kapitałów przekłada się wprost na ceny usług dla 
mieszkańców. 

6.  Dla sprawnego zarządzania kapitałami należy znać wartość poszczególnych 
kapitałów i w przypadku niektórych kapitałów np. społecznego, zarówno 
wymierną wartość pieniężną, jak i jego poziom (w jednostkach niewymier-
nych, np. bardzo wysoki, wysoki, niski, bardzo niski). 

7.  Liczba kapitałów i kwalifikowanie do niego poszczególnych składników 
jest sprawą menadżerów. Ważne jest, aby ich liczba i przyporządkowanie 
składników do poszczególnych kapitałów było utrzymywane w dłuższym 
okresie z uwagi na możliwość i celowość porównywania efektów w czasie. 

8.  Zarządzanie zrównoważonymi kapitałami w celu uzyskania maksymalnej 
efektywności podmiotu może być sprzeczne z  maksymalizacją wyniku 
finansowego lub odwrotnie przez działania mające na celu osiągniecie 
równowagi między kapitałami można poprawiać wynik finansowy.
Nowa definicja zrównoważonego zarządzania kapitałami i związane z nią 

ogólne reguły muszą iść w parze z istotną modyfikacją definicji samego przed-
siębiorstwa, która według zapisów Kodeksu cywilnego jest zorganizowanym 
zespołem składników niematerialnych i  materialnych przeznaczonym do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwsze, nie bardzo wiadomo po 
co autorzy definicji wprowadzili do niej słowo „zorganizowany”, gdyż następne 
słowo „zespół” już sam w sobie wskazuje na pewien poziom zorganizowania. Po 
drugie, zamieniamy niestety przestarzały i nie odpowiadający rzeczywistości 
zwrot „składników niematerialnych i materialnych” na „kapitałów, które można 
wymienić w bardziej szczegółowej definicji bądź tylko wskazać je liczbowo. 
Stąd przedsiębiorstwem nazywać będziemy zespół kapitałów przeznaczonych 
do prowadzenia działalności gospodarczej lub w szerszym ujęciu – przedsię-
biorstwem nazywać będziemy zespół kapitałów: rzeczowego, finansowego, 
strukturalnego, rynkowego, ludzkiego i  społecznego, przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Mierniki punktu równowagi 
Postęp w zakresie dochodzenia do punktu równowagi możemy obliczyć na 

wiele sposobów. Można go wyrazić np. ilorazem sum różnic między aktualny-
mi wartościami poszczególnych kapitałów i wartościami optymalnymi tych 
kapitałów zapewniającymi równowagę kapitałów przez przez liczbę kapitałów 



49Koncepcja zrównoważonego zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa

uwzględnioną w  obliczeniach. Pomiar taki można dokonywać nawet każ-
dego dnia, tak duża częstotliwość nie jest jednak potrzebna dla bieżącego 
zarządzania przedsiębiorstwem. Można przewidywać, że w praktyce pomiary 
byłyby wykonywane w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych. W toku 
badań udało się opracować ujęcie matematyczne omawianej koncepcji w postaci 
dwóch współczynników: średniej różnicy procentowej kapitałów oraz ważonych 
różnic kapitałowych1. 

Współczynnik średniej różnicy procentowej kapitałów może być ujęty 
w postaci wzoru: 
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Ten współczynnik mówi o średnim niedostosowaniu kapitałów, jest bardzo 
wrażliwy na duże odchylenia choćby jednego z kapitałów. Jeśli jest bliski 1 ozna-
cza, że kapitały są bliskie poziomowi optymalnemu. Jeśli jest blisko 0, oznacza, 
że poziom kapitałów jest istotnie rozbieżny w stosunku do wartości optymalnej 
(oczekiwanej). Trzeba pamiętać, że średnie niedostosowanie oznacza, że nie 
wszystkie, a tylko niektóre kapitały mogą odbiegać od poziomu optymalnego. 

Współczynnik ważonych różnic kapitałowych ma tylko nieco bardziej 
skomplikowaną strukturę:
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Wysokość tego współczynnika mówi o  efektywności przedsiębiorstwa 
całościowo. Różnice każdego z  kapitałów składowych są ważone udziałem 
danego kapitału w  całkowitej wartości przedsiębiorstwa. Jeśli jest bliski 0, 
oznacza, że najistotniejsze kapitały dla danego podmiotu (tzn. te, które w chwili 
obecnej miały największe wartości), są na bardzo złym poziomie. Jeśli jest bliski 
1, oznacza, że zmiany na wartości docelowe powinny być nieznaczne. 

Dopiero oba współczynniki razem mówią nam o sytuacji, w jakiej znajduje 
się przedsiębiorstwo, bowiem, o ile drugi dobrze charakteryzuję jego ogólną 
efektywność, to pierwszy wyłapuje duże błędy na pojedynczych kapitałach, 
nawet tych o najmniejszej wartości w chwili obecnej.

1 Ujęcie matematyczne zasad i symulacje wyniku powstały z istotną pomocą Natalii Młodzik i Piotra 
Turobosia – studentów matematyki z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki Łódzkiej.
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Dla zobrazowania obliczeń przyjmiemy hipotetyczne wartości kapitałów: 

Tabela. 1. Przykładowe wartości 6 kapitałów o łącznej wartości K = 4 800 000 zł

Kapitały 
przedsiębiorstwa Symbol

Wartość 
kapitałów 

obecna
Symbol

Wartość 
kapitałów 
optymalna

Wzór Różnica

rzeczowy ko1 = 1 000 000 1 100 000 |ko1 – kd1| = 100 000

strukturalny ko2 = 500 000 800 000 |ko2 – kd2| = 300 000

rynkowy ko3 = 700 000 500 000 |ko3 – kd3| = 200 000

ludzki ko4 = 800 000 700 000 |ko4 – kd4| = 100 000

finansowy ko5 = 1 500 000 1 600 000 |ko5 – kd5| = 100 000

społeczny ko6 = 300 000 600 000 |ko6 – kd6| = 300 000

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela. 2. Przykładowe wartości 6 kapitałów o łącznej wartości K = 4 800 000 zł (c.d.)

Kapitały 
przedsiębiorstwa Różnica Wzór Różnica 

procentowa Wzór Wagi 
kapitałów

rzeczowy 100 000 |ko1 – kd1| / ko1 = 30% ko1 / k = 0,208

strukturalny 300 000 |ko2 – kd2| / ko2 = 60% ko2 / k = 0,104

rynkowy 200 000 |ko3 – kd3| / ko3 = 29% ko3 / k = 0,146

ludzki 100 000 |ko4 – kd4| / ko4 = 13% ko4 / k = 0,167

finansowy 100 000 |ko5 – kd5| / ko5 = 7% ko5 / k = 0,313

społeczny 300 000 |ko6 – kd6| / ko6 = 100% ko6 / k = 0,063

Źródło: jak w tabeli 1. 

Przy takich wysokościach kapitałów współczynnik średniej różnicy 
procentowej kapitałów wynosi 0,64, zaś współczynnik ważonych różnic kapi-
tałowych 0,85.

Obliczenia przeprowadzone w 2018 roku w 3 przedsiębiorstwach zlokalizo-
wanych w województwie łódzkim (dwa przedsiębiorstwa przemysłowe branży 
spożywczej i kosmetycznej oraz przedsiębiorstwo usługowe w branży wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej) miały jedynie na celu weryfikację założeń koncepcji. 
W pełni potwierdziły one możliwość wykonywania takich obliczeń. Była to 
jednak zbyt mała próba badawcza dla formułowania wniosków co do poziomu 
współczynników np. w branży czy gospodarce. 
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Mocne i słabe strony koncepcji zrównoważonego 
zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa

Mocne strony koncepcji:
1.  Umożliwia zastąpienie nie odpowiadającego współczesnym realiom go-

spodarczym i  społecznym wskaźnika zysku netto w przedsiębiorstwach, 
w  funkcji oceny pracy zarządów i kondycji przedsiębiorstw. Możliwość 
instrumentalnego wykorzystywania zysku i ułomności w jego konstrukcji 
niekorzystnie wpływają na efektywność przedsiębiorstw i pracy zarządów. 
Istotne jest, że w koncepcji nie zakłada się likwidacji zysku netto jako mier-
nika, ograniczając jednak jego rolę do kwestii rozliczeń podatkowych. 

2.  Łączenie oceny pracy zarządów z oceną kondycji ekonomicznej przedsię-
biorstwa. W przypadku zysku nie do końca wiadomo, czy zysk jest mierni-
kiem stanu ekonomicznego podmiotu, czy miernikiem zdolności i wysiłku 
menadżera i pracowników.

3.  Aktualny poziom wiedzy na temat kapitałów, który pozwala zmierzyć nie 
tylko ich poziom w jednostkach niewymiernych ale i wartościach pienięż-
nych, w  tym kapitału społecznego (Klimek 2018, s. 31; Jędrych, Klimek 
2018a, s. 227; 2018b, s. 300). W szczególności ważne jest istnienie dość 
prostych metod wyceny (metody kosztowe) i wiarygodnych, gdyż oparte są 
one na realnych kosztach przedsiębiorstw. Oczywiste jest, że tak jak w każdej 
wycenie, występują elementy szacunku. 

4.  Duża elastyczność zasad co do wyboru liczby i rodzaju kapitałów, okresu 
i metod pomiaru wartości poszczególnych kapitałów. Elastyczność w za-
kresie zasad nie stoi w sprzeczności z możliwością porównań poziomów 
współczynników efektywności kapitałów nie tylko w  danej branży, ale 
i w całej gospodarce. 

5.  Zapewnienie równowagi między celami komercyjnymi a  społecznymi 
w przedsiębiorstwie. Dzieje się tak, gdyż kapitał społeczny (zewnętrzny 
i wewnętrzny) oraz rynkowy i  strukturalny muszą być dostosowane do 
poziomu innych kapitałów. Likwiduje to odwieczny dylemat menadżerów 
także przedsiębiorstw użyteczności publicznej – zysk czy najlepsze zaspo-
kojenie potrzeb ludności i przedsiębiorców.
Słabe strony koncepcji:

1.  Brak badań w szerszej skali umożliwiających ocenę koncepcji, szczególnie 
w przedsiębiorstwach o nieustabilizowanej sytuacji ekonomicznej (w bada-
niach pilotażowych wszystkie badane przedsiębiorstwa miały ustabilizowaną 
sytuację ekonomiczną. 

2.  Brak szerszej wiedzy na temat wzajemnego oddziaływania kapitałów na sie-
bie. Prawdopodobnie oddziaływanie to jest warunkowane wieloma różnymi 
czynnikami i nie uda się zbudować jednolitej i uniwersalnej zasady w tym 
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zakresie dla wszystkich przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania, oprócz 
ogólnych zasad kierunkowych.

3.  Brak zbudowanego systemu ewidencji kosztów dla potrzeb wyceny kapi-
tałów. W badaniach pilotażowych większość danych dotyczących kosztów 
przygotowywana była ręcznie przez pracowników, co uniemożliwia szybką 
ocenę efektywności. 

4.  Konieczność zastosowania tych samych zasad wyceny kapitałów w poszcze-
gólnych latach w celu porównywalności wyników. Może to być trudne, 
szczególnie w pierwszych okresach po pierwszych doświadczeniach, kiedy 
z pewnością pojawią się uwagi i zasadność modyfikacji założeń.

5.  Utrwalone przez lata poglądy i wieloletnie przyzwyczajenia, a także niechęć 
do nowości i zmian wśród pracowników przedsiębiorstw i instytucji w za-
kresie roli zysku netto jako uniwersalnego miernika. 

Bibliografia
Edvinsson L., Malone S.M. (2005), Kapitał intelektualny, PWE, Warszawa.
Gerlach R., Tomaszewska-Lipiec R. (2017), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako 

nowa „filozofia” zarządzania, (w:) Bednarczyk H., Naznaczone pracą. Księga 
Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin.

Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2018), Kształtowanie kapitału społecznego organizacji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jędrych E., Klimek D. (2018a), Kapitał społeczny w  przedsiębiorstwie – zasady 
i  uwarunkowania pomiaru, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i  Zarządzanie / 
Politechnika Śląska”, nr 118. 

Jędrych E., Klimek D. (2018b), Social capital in the company (meat and vegetable processing 
industry), “Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, No. 2. 

Karlgaard R. (2001), Rest in Peace Book Value, (w:) Edvinsson L., Malone M. (red.), 
Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Klimek D. (2018), Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace 
WNEiZ US”, tom 3, nr 53

Kor Y.Y., Mahoney J.T. (2000), Penrose’s resource-based approach: the process 
andproduct of research creativity, “Journal of Management Studies”, No. 37/1.

Kor Y.Y., Mahoney J.T., Siemsen E., Tan D. (2016), Penrose’s The Theory of the Growth 
of the Firm: An Exemplar of Engaged Scholarship, “Production and Operations 
Management”, Vol. 25, No. 10. 

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Wydawnictwo 
Wolters Kluwer, Warszawa.  

Krupski R. (2004), Podstawy organizacji i zarządzania, „Prace Naukowe nr 1, Seria: 
Zarządzanie i  Marketing”, Wyd. 5. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.



53Koncepcja zrównoważonego zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa

Matuszczak A. (2009), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, 
środowiskowym i  społecznym, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 2.

Pawłowski J. (2007), Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć 
gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

Sopińska A., Wachowiak P., Mierzejewska W. (2015), Pomiar i raportowanie kapitału 
ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, (w:) Sienkie-
wicz Ł. (red.), Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – perspektywy badawcze, 
PARP, Warszawa.

Sztumski W. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, 
„Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2.

The Concept of Sustainable Capital management in 
Company 

Summary 

The aim of the article is to present the concept of sustainable capital 
management of an enterprise (ZZKP), which allows measuring the company’s 
effectiveness and the effects of management boards as an alternative to net 
profit. According to the concept, the goal of business management is to obtain 
the best level of efficiency, understood as the maximum effect from specific 
resources. In practice, this goal is to achieve a capital equilibrium point – the 
sooner a manager manages to reach a state of relative balance and maintain 
it – the more effective the enterprise is. The consequence of the new concept is 
a new definition of management, which assumes that enterprise management 
is a continuous process of balancing the enterprise’s capital level in order to 
achieve its maximum efficiency and optimal use of resources, and to modify 
the existing definition of the enterprise. The assumptions of the concept were 
initially verified in 2018 during pilot studies in 3 companies. 

Key words: management, sustainable management, capital efficiency, 
management definition, enterprise definition.
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