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Streszczenie 
 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kategorii sukcesu oraz kapita u 
ludzkiego i wiedzy jako czynników determinuj cych osi gni cie sukcesu przez przed-
si biorstwa w warunkach nowej gospodarki.  

Dla osi gni cia powy szego celu w niniejszym artykule zdefiniowano poj cie 
sukcesu i zwrócono uwag  na ogólne uwarunkowania dla sukcesu przedsi biorstw 
w warunkach nowej gospodarki. Omówiono tak e poj cie kapita u ludzkiego w kontek-
cie sukcesu, zwracaj c uwag  na cechy charakterystyczne kapita u ludzkiego oraz rol  

wiedzy w tym zakresie. 
S owa kluczowe: kapita  ludzki, wiedza, sukces. 

 
 

Wprowadzenie 
 

 Wspó czesne organizacje i przedsi biorstwa funkcjonuj ce w warunkach 
nowej gospodarki i spo ecze stwa wiedzy musz  poszukiwa  narz dzi, które 
umo liwi yby im popraw  pozycji konkurencyjnej i osi gni cie sukcesu. W 
zwi zku z tym od kilkunastu ju  lat obserwuje si  wzrastaj ce zainteresowanie 
obszarem zarz dzania wiedz  i kapita em intelektualnym. Mo na to zauwa y  
zarówno w wiatowej, jak i polskiej literaturze, a jest to odpowied  na potrzeby 
praktyki zarz dzania. 
 Wydaje si , i  sedno sukcesu wspó czesnej organizacji stanowi uelastycznie-
nie jej struktury. Organizacje musz  by  ze wszech miar elastyczne. Elastyczno  
                                                 

1  Wydzia  Zarz dzania, Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwem. 
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umo liwi w a ciwe wype nianie funkcji stawianych przed zarz dzaniem. Konieczna 
jest wi c umiej tno  stworzenia struktury (systemu powi za ) zapewniaj cej 
umiej tne dostosowywanie si  do dynamicznie zmieniaj cej si  sytuacji (warunków 
otoczenia) i oczekiwa  firmy w zale no ci od przyj tej definicji sukcesu.  
 Z pewno ci  za najbardziej elastyczny element organizacji nale y uzna  zaso-
by ludzkie, st d rozwój koncepcji zarz dzania tym zasobem jest obecnie tak dyna-
miczny. Odpowiednie zarz dzanie zasobami ludzkimi z uwzgl dnieniem wiedzy, 
jako podstawowego zasobu, usprawnia kierowanie organizacj , gdy  pozwala na 
skonstruowanie, utrzymanie i rozwój w a ciwych systemów organizacyjnych 
przedsi biorstwa (Rosi ska 2007, s. 421). 
 W wietle powy szych rozwa a  celem niniejszego opracowania jest przed-
stawienie kapita u ludzkiego jako jednej z istotnych determinant sukcesu przedsi -
biorstw w nowej gospodarce. 
 
 
1. Uwarunkowania sukcesu przedsi biorstw nowej gospodarki 
 
 Nowa gospodarka jest ró nie postrzegana, w zale no ci od wskazania czynni-
ków dominuj cych. W niniejszym opracowaniu przyj to, e rozwa ania prowadzo-
ne b d  przez pryzmat gospodarki opartej na wiedzy, w której to intelektualne za-
soby organizacji stanowi  jeden z najwa niejszych czynników determinuj cych jej 
sukces (Perechuda, Sobi ska [red.] 2008, s. 219).  
 Podstaw  stanowi w niej kapita  ludzki, czyli wiedza, umiej tno ci, kompe-
tencje i mo liwo ci jednostek, które stanowi  warto  dla przedsi biorstw i maj  
wp yw na ich innowacyjno . Innowacyjno  wi e si  z kapita em ludzkim, po-
niewa  to w a nie utalentowane i kreatywne jednostki przyczyniaj  si  do tworze-
nia innowacyjnych rozwi za , które pozwalaj  przedsi biorstwom odnie  sukces 
na rynku. Wiedza za  jest postrzegana jako elastyczna substancja b d c  efektem 
przetwarzania my lowego informacji, które s  posiadane przez cz owieka (Miku a, 
Pietruszka-Ortyl, Potocki [red.] 2007, s. 113). 
 S. Kwiatkowski stwierdza, i  posiadanie wiedzy, zw aszcza teoretycznej 
i praktycznej wiedzy o tym, jak funkcjonowa  w nowoczesnym, nasyconym wiedz  
spo ecze stwie, jest najlepsz  gwarancj  wykorzystania potencja u rozwoju, w jaki 
wyposa y a nas natura (Kwiatkowski 2002, s. 26). Kontynuuj c t  my l, doda  
nale y, i  jest to tak e gwarancja sprostania wymogom kreowania gospodarki wie-
dzy poprzez najwy szej jako ci kapita  ludzki. 
 Rozwa ania na temat uwarunkowa  sukcesu rozpocz  mo na od „formu y 
sukcesu” zaproponowanej przez D.N. Sulla (Sull 2006, s. 90). Formu a sukcesu jest 
to unikalny, dla danego podmiotu zestaw nast puj cych elementów: 

– ramy strategiczne, rozumiane jako sposoby postrzegania otoczenia konku-
rencyjnego, 
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– zasoby, czyli posiadane rodki u atwiaj ce walk  konkurencyjn , 
– procesy, czyli sposoby przeprowadzania operacji, 
– relacje, rozumiane jako trwa e zwi zki z interesariuszami zewn trznymi, 

oraz kontakty mi dzy komórkami funkcjonalnymi, 
– warto ci, czyli czynniki inspiruj ce, jednocz ce i kszta tuj ce to samo  

organizacji. 
 Ka da firma powinna zdefiniowa  w asn  formu  sukcesu w oparciu o po-
wy sze kryteria. To pozwoli efektywnie wykorzysta  posiadane si y, uporz dkowa  
dzia ania i umacnia  relacje. Mo na jednak za o y , e kapita  ludzki i jego wiedza 
pojawiaj  si  we wszystkich organizacjach i maj  zwi zek z wszystkimi obszarami 
wymienionymi w formule sukcesu. Ludzie bowiem stanowi  zasób strategiczny, 
kszta tuj  procesy w przedsi biorstwie i jego ramy strategiczne, nawi zuj  relacje, 
a poprzez uznawane warto ci kszta tuj  to samo  i kultur  organizacyjn  podmio-
tu, w którym pracuj . 
 Analizuj c najwa niejsze determinanty sukcesu, autorzy sygnalizuj  istotno  
ró nych czynników, w tym: innowacyjno , kluczowe kompetencje i orientacj  
rynkow . Wielu autorów twierdzi, e w ostatecznym rozrachunku to architektura 
organizacji (Pier cionek 2006, s. 231 i n.), innowacyjno  i umiej tno ci przywód-
cze najwy szego kierownictwa s  prawdziwym ród em przewagi konkurencyjnej 
i ponadprzeci tnego sukcesu. Czynniki te wywieraj  swój wp yw na: 

– charakter kultury organizacji – lub raczej kultury przedsi biorczo ci – któ-
r  rozumiemy jako kultur  cechuj c  si  takimi warto ciami, jak dyna-
mizm, przedsi biorczo  i gotowo  do podejmowania ryzyka, kultur , w 
której cz onkowie kierownictwa s  przedsi biorcami i innowatorami 
sk onnymi do podj cia ryzyka, a za priorytety uznaje si  wzrost i innowa-
cyjno ; 

– si  kultury przedsi biorstwa, czyli jego to samo  i warto ci przekazywa-
ne pracownikom; 

– zdolno  innowacyjn  przedsi biorstwa w zakresie produktów, procesów 
i modelu biznesowego; 

– tworzenie i rozwój wyj tkowych zasobów i umiej tno ci sk adaj cych si  
na kluczowe kompetencje, które z kolei stanowi  podstaw  strategicznych 
decyzji i innowacji (http://www.egospodarka.pl). 

 Podobnie jak w formule sukcesu, tak i w tym przypadku dostrzec mo na rol  
kapita u ludzkiego w kszta towaniu ka dego ze wskazanych czynników. Ludzie 
bowiem kszta tuj  kultur  organizacji i jej si , determinuj  zdolno ci innowacyjne 
i stanowi  sk adnik kluczowych kompetencji. 
 Ponadto architektura to specyficzny model funkcjonowania organizacji, oparty 
na sieci kontraktów wewn trz i wokó  przedsi biorstwa. Kontakty te nawi zywane 
s  tak e przez ludzi stanowi cych cz  kapita u relacyjnego. 
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 Podobnie innowacyjno  zale na jest nie tylko od mo liwo ci technologicz-
nych przedsi biorstw, ale przede wszystkim od kreatywno ci kapita u intelektual-
nego organizacji. Kapita  ludzki (podstawa kapita u intelektualnego) staje si  naj-
bardziej znacz cym i warto ciotwórczym czynnikiem produkcji. Zaczyna odgrywa  
rol  doskona ego substytutu i g ównego zasobu wspó czesnej gospodarki, to za  
sprawia, e niezmiernie ro nie jego warto . A wraz z kapita em ludzkim swoj  
wa no  eksponuje tak e wiedza. 
 Wiedza jest bogactwem niewyczerpywalnym. Mo e by  jednocze nie wyko-
rzystywana przez wielu u ytkowników, bez uszczerbku dla jej ilo ci i jako ci. 
U ytkownicy korzystaj cy z niej mog  j  jednocze nie pomna a . Informacja 
i wiedza s  zarówno surowcem, jak i efektem pracy. Wiedza i kwalifikacje staj  si  
podstawowym ród em komparatywnej przewagi i coraz wa niejszym czynnikiem 
wyboru lokalizacji dzia alno ci gospodarczej. Warto  wspó czesnych przedsi -
biorstw jest w coraz wi kszym stopniu wyznaczana przez kapita  ludzki, jakim 
dysponuj , i przez strategiczne i operacyjne zdolno ci do pozyskania, tworzenia, 
dystrybucji oraz wykorzystania wiedzy.  
 W ród wymienionych g ównych róde  przewagi konkurencyjnej i determi-
nant sukcesu warto zwróci  tak e uwag  na rol  kapita u intelektualnego w osi ga-
niu sukcesu wspó czesnych przedsi biorstw. Kapita  ludzki traktuje si  jednak jako 
podstaw  istnienia, tworzenia i funkcjonowania pozosta ych elementów kapita u 
intelektualnego, które uznaje si  za „mi kkie” komponenty zasobów organizacji, 
wtórne wobec zasobów ludzkich. Bowiem ludzie wraz z ich kompetencjami, do-
wiadczeniem, warto ciami oraz gotowo ci  do dzia ania i rozwoju s  no nikami 

kapita u intelektualnego, czynnikiem konkurencyjno ci firmy i determinant  wzro-
stu jej warto ci. 
 Podkre li  nale y zatem, i  kapita  intelektualny zawsze bazuje na kapitale 
ludzkim. Wyró nienie w poj ciu kapita u intelektualnego elementów sk adowych 
ma jednak uwypukla , e cho  to ludzie (kapita  ludzki) tworz  wiedz , to dopiero 
przez interakcje zachodz ce mi dzy nimi (kapita  spo eczny) jej zakres jest zwi k-
szany, a w efekcie powstaje zinstytucjonalizowana wiedza nale ca do organizacji 
(kapita  organizacyjny). Na ko cu tego procesu staje si  ona dobrem quasi- 
-publicznym (bazy danych, normy, zwyczaje, wzorce), uznawanym w danej organi-
zacji za standard, którego upowszechnianie w ród jej cz onków pozwala na podno-
szenie ich indywidualnej efektywno ci, jak i systemu jako ca o ci. 
 Przedstawione tu krótkie zestawienie dotycz ce uwarunkowa  sukcesu po-
zwala na potwierdzenie za o enia, e kapita  ludzki i jego wiedza stanowi  istotn  
determinant  w osi gni ciu sukcesu przedsi biorstwa, a ponadto determinuj  
kszta towanie innych istotnych dla osi gni cia sukcesu czynników. 
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2. Poj cie sukcesu 
 
 Sukces w biznesie to okre lenie bardzo trudne do jednoznacznego zdefinio-
wania. Sukces mo e wi za  si  z dobrymi wynikami ekonomicznymi, ze wzrostem 
zysków danego przedsi biorstwa i wzrostem jego warto ci. Mo e tak e oznacza  
ekspansj  na rynkach i popraw  wizerunku lub zdolno  do utrzymania si  na rynku 
w d ugim okresie (Lachiewicz 2013). Mo e by  tak e definiowany jako osi gni cie 
przewagi konkurencyjnej.  
 Przewaga konkurencyjna jest to osi gni cie przez przedsi biorstwo nadrz d-
nej pozycji wobec wi kszej liczby konkurentów. Pozwala na zaoferowanie kliento-
wi us ug lub produktów odpowiadaj cych jego oczekiwaniom, a lepszych ni  oferty 
konkurencji. Wyra a si  to w wy szej jako ci produktu, ni szej cenie i lepszej ob-
s udze lub bardziej kompleksowym zaspokojeniu potrzeb klienta. 
 Rozpatruj c powi zanie kapita u ludzkiego z przewag  konkurencyjn , nale y 
zwróci  uwag  na ród a przewagi. ród a przewagi konkurencyjnej przedsi bior-
stwa mog  mie  zarówno charakter wewn trzny, jak i zewn trzny. Podzia  ten wy-
nika z rodzaju decyzji podejmowanych przez przedsi biorstwo. Czynniki zewn trz-
ne to takie, które odnosz  si  do otoczenia badanego podmiotu gospodarczego, 
natomiast wewn trzne tkwi  bezpo rednio w przedsi biorstwie. To w a nie czynni-
ki wewn trzne g ównie decyduj  o konkurencyjno ci przedsi biorstwa, jednak ich 
wykorzystanie zale y w du ym stopniu od uwarunkowa  zewn trznych. Kapita  
ludzki, jako czynnik wewn trzny, którego wykorzystanie niew tpliwie warunkowa-
ne jest przez otoczenie, mo e by  traktowany jako jedna z g ównych determinant 
sukcesu postrzeganego jako kszta towanie przewagi konkurencyjnej. 
 Analiza literatury i zaprezentowanych w niej wyników bada  pozwoli a tak e 
na wskazanie innego uj cia sukcesu, w tym trzech typowych jego form (Zawadka, 
Hoffman 2012, s. 34).  
 Pierwszy rodzaj sukcesu to sukces zwi zany z rozwojem, który polega na 
znacznej ekspansji rynkowej, na wzro cie wyników ekonomicznych, na wprowa-
dzeniu nowoczesnych technologii oraz produktów.  
 Drugi przypadek to sukces polegaj cy na utrzymaniu dotychczasowej sytuacji 
przedsi biorstwa. Wi e si  to z zachowaniem ci g o ci i stabilno ci dzia ania oraz 
z niedopuszczeniem do okre lonych perturbacji i zjawisk kryzysowych i z przej-
ciem do kolejnej fazy cyklu ycia przedsi biorstwa w dobrej kondycji.  

 Sukces w trzecim przypadku polega na wyprowadzeniu przedsi biorstwa 
z g bokich zaburze  wewn trznych i sytuacji kryzysowych. Zwi zany jest cz sto 
z zastosowaniem dzia a  restrukturyzacyjnych i unikni ciem bankructwa. 
 Sukces mo e by  ró nie rozumiany i firmy definiuj  go indywidualnie. Na-
st pstwem takiej definicji powinno by  okre lenie determinant sukcesu i wybór 
konkretnego sposobu post powania. W wietle przedstawionych ju  w tym opra-
cowaniu uwarunkowa  sukcesu mo na pokusi  si  o twierdzenie, e w ka dym 
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przypadku czynnikiem wspieraj cym proces osi gni cia sukcesu mo e i powinien 
by  kapita  ludzki. 
 
 
3. Kapita  ludzki w kontek cie sukcesu przedsi biorstw nowej gospodarki 
 
 Punktem wyj cia uzasadniaj cym s uszno  przyj tego tu za o enia o roli 
kapita u ludzkiego w osi ganiu sukcesu wspó czesnych przedsi biorstw mo e by  
twierdzenie zawarte w opracowaniu dotycz cym kapita u ludzkiego w Polsce: 
„Kluczowe znaczenie kapita u ludzkiego w rozwoju ekonomicznym i spo ecznym 
narodów nie mo e zosta  w aden sposób przecenione. Przyjmuje si , e kapita  
ludzki wp ywa na indywidualne zarobki pracowników, efektywno  i skuteczno  
przedsi biorców, jak i na wielko  warto ci dodanej generowanej przez gospodark  
narodow ” (Kapita  ludzki w Polsce 2010, s. 4).  
 Kapita  ludzki tworz  ludzie i ich kompetencje, czyli ogó  cech i w a ciwo ci 
uciele nionych w ludziach (wiedza, umiej tno ci, mo liwo ci), które maj  okre lo-
n  warto  oraz stanowi  ród o przysz ych dochodów zarówno dla pracownika, 
który jest w a cicielem kapita u ludzkiego, jak i dla organizacji korzystaj cej 
z tego  kapita u w okre lonych warunkach.  
 Niezaprzeczalnym staje si  twierdzenie, e pozycja przedsi biorstwa na rynku 
zale y w coraz wi kszym zakresie od jako ci zasobów niematerialnych. Czynniki te 
w sposób po redni i bezpo redni determinuj  warto  przedsi biorstwa. Coraz bar-
dziej widoczne jest wi c przesuni cie w uk adzie czynników konkurencyjno ci 
przedsi biorstwa. W ród nich kluczow  rol  odgrywaj  kompetencje ludzi wiad-
cz cych prac  dla organizacji. Sprawia to, e ich wiedza, umiej tno ci, zdolno ci, 
motywacja i warto ci s  traktowane jako czynnik ró nicuj cy silne i s abe przedsi -
biorstwa. 
 Zdobycie odpowiedniej jako ci niematerialnych aktywów, w tym kapita u 
ludzkiego oraz ich efektywne wykorzystanie maj  du e znaczenie dla organizacji, 
poniewa  umo liwiaj : 

– utrzymywanie w a ciwych relacji z klientami oraz efektywn  i wydajn  
obs ug  nowych grup klientów i rynków, 

– wprowadzenie innowacyjnych produktów i us ug, oczekiwanych przez do-
celowe grupy klientów, 

– szybkie i kosztowo efektywne wytwarzanie produktów i wiadczenie zin-
dywidualizowanych us ug o wysokiej jako ci. 

 Ponadto zasoby ludzkie posiadaj  cechy zasobów strategicznych, kluczowych 
dla realizacji g ównych celów przedsi biorstwa, stanowi  podstaw  kreowania 
nowych warto ci i nowych sposobów zaspokajania potrzeb, które cechuj : 

– mo liwo  kreowania na ich podstawie nowych idei i róde  warto ci, 
– trudno  w ich nabyciu, imitacji, transferowaniu i substytucji, 
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– wzajemna komplementarno , dzi ki czemu rozwój jednych przyczynia si  
do rozwoju innych (Szopik-Depczy ska, Korzeniewicz 2011, s. 180).  

 Specyfika tego kapita u wyra a si  mi dzy innymi w tym, e poszczególne 
jego elementy s  unikatowe i trudne do na ladowania przez konkurencj  (Pocztow-
ski 2008, s. 41), co pot guje ich warto . 
 Oprócz tego, e zasoby ludzkie posiadaj  cechy zasobów strategicznych, mo-
emy je tak e zaliczy  do grona kluczowych kompetencji, które stanowi  istot  

przewagi konkurencyjnej. Stanowi  bowiem kombinacj  unikalnych umiej tno ci 
pozwalaj cych przedsi biorstwu uzyska  d ugookresowe efekty synergiczne, 
a w konsekwencji mo liwo ci dywersyfikacji dzia alno ci. Twórcy koncepcji klu-
czowych kompetencji (Prahalad, Hamel 1990) wskazuj , i  zwi zane s  one ze 
sferami technologii, produkcji i zarz dzania. Stanowi  wypadkow  ró norodnych 
umiej tno ci posiadanych przez poszczególne elementy sk adowe organizacji, 
a ujawniaj  si  dopiero jako efekt kolektywnego uczenia si  oraz pog biania inte-
gracji mi dzy strategicznymi jednostkami biznesu (Rybak 2003, s. 16). 
 Po przytoczeniu zaledwie kilku podstawowych cech kapita u ludzkiego jego 
rola w osi ganiu sukcesu wspó czesnych przedsi biorstw wydaje si  by  w pe ni 
uzasadniona. Umacnia nas w tym przekonaniu przywo anie poj cia nowej gospo-
darki opartej na wiedzy, której istot  stanowi  zasoby intelektualne, czyli przede 
wszystkim kapita  ludzki i jego wiedza, umiej tno ci i kompetencje. 
 Aby umacnia  t  rol  kapita u ludzkiego, konieczne jest powszechne zrozu-
mienie tej roli i zmiana nastawienia decydentów wobec roli kapita u ludzkiego. 
Wa ne jest tak e przyznanie mu priorytetowej roli w kreowaniu gospodarki wiedzy. 
 To oznacza kolejn  zmian  w podej ciu do funkcji personalnej – odej cie od 
postrzegania ludzi jako ród a kosztów dla organizacji w kierunku traktowania ich 
jako w a cicieli specyficznego zasobu maj cego warto  dla organizacji (Pocztow-
ski 2008). 

 
 

Podsumowanie 
 
 Reasumuj c zawarte w niniejszym opracowaniu rozwa ania, mo na wnio-
skowa , e potwierdzaj  one powszechnie przyj te za o enie, e ród em sukcesu 
firmy jest unikalno  konfiguracji zasobów i umiej tno ci. Zapewniaj  j  natomiast 
aktywa niematerialne, takie jak: wiedza, informacja, w asno  intelektualna, specy-
ficzna kultura organizacyjna oraz zaanga owanie, kreatywno  i lojalno  kadr. 
Dzi ki nim przedsi biorstwo mo e by  dynamiczne i innowacyjne, a zatem konku-
rencyjne (Pietruszka-Ortyl 2004, s. 11).  
 W konsekwencji takiego podej cia, a zarazem odwo uj c si  do celu zdefi-
niowanego w niniejszym opracowaniu, mo na zdefiniowa  nast puj cy wniosek: 
zasobom ludzkim powinno si  przypisa  ogromne znaczenie w kreowaniu sukcesu 
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organizacji, uznaj c je za specyficzne, zwracaj c uwag  na posiadane cechy strate-
giczne, du  elastyczno , zdolno  do rozwijania si  i podnoszenia swojej warto ci 
(Jasi ska 2002, s. 61). 
 Kapita  ludzki jest czynnikiem, który decyduje o ró nicach mi dzy organiza-
cjami i stanowi podstaw  przewagi konkurencyjnej (Chatzkel 2004, s. 139). Na tle 
innych zasobów ludzie nieustannie zyskuj  na znaczeniu. Zmieniaj  si  jednak 
cechy najbardziej po dane przez przedsi biorstwa (Brózda, Marek 2008, s. 130). 
Kapita  ludzki w g ównej mierze przyczynia si  do osi gni cia przez przedsi bior-
stwo sukcesu, bez wzgl du na to, jak ten jest zdefiniowany, a nieodpowiednie za-
rz dzanie nim mo e by  przyczyn  pora ki.  
 Kapita  ludzki, ze wzgl du na rol , jak i wielo  funkcji, jakie pe ni, mo e 
i powinien by  przedmiotem rozwa a  w kontek cie zarz dzania przedsi bior-
stwami nowej gospodarki. Jest to temat niezwykle istotny i wa ny. Niniejsze opra-
cowanie potraktowa  mo na jedynie jako wst p do wielow tkowych rozleg ych 
rozwa a  o roli kapita u ludzkiego w osi ganiu sukcesu przez wspó czesne przed-
si biorstwa. 
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HUMAN CAPITAL AND KNOWLEDGE AS A SOURCE OF SUCCESS  
OF NEW ECONOMY ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 

The aim of this study was to present the categories of success and human capital 
and knowledge as factors determining the success of the company in terms of the New 
Economy. 

To achieve this objective, in this article, defined the concept of success and drew 
attention to the general conditions for the success of enterprises in the New Economy. 
Also discusses the concept of human capital in the context of success, noting the charac-
teristics of human capital and the role of knowledge in this field. 
Keywords: human capital, knowledge, success. 
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