
WPROWADZENIE 

Kapitał przedsi�biorstwa nale�y do jednej z najbardziej frapuj�cych katego-

rii. Zainteresowanie kapitałem przedsi�biorstwa okazuj� nie tylko wła�ciciele, 

zarz�dzaj�cy  oraz wierzyciele i pracownicy. Wszyscy oni i ka�da z osobna jed-

nostka współtworz� kapitał i s� jego cz�stk�. Kapitał przedsi�biorstwa przybiera 

ró�ne formy i w odmienny sposób powi�zany jest z działalno�ci� gospodarcz�.  

Ten zró�nicowany charakter zwi�zku okre�lonego rodzaju kapitału przedsi�bior-

stwa z działalno�ci� gospodarcz� w sposób istotny determinuje warunki, formy 

i sposoby zarz�dzania zorientowanego na skuteczne i efektywne pomna�anie 

warto�ci dla interesariuszy przedsi�biorstwa.  

Deregulacja gospodarki, rozwijaj�ca si� swoboda prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej i swoboda przepływu kapitału wpływaj� na zdynamizowanie glo-

balizacji i konkurencji oraz na wykształcenie ró�nych instrumentów i sposobów 

zarz�dzania kapitałem przedsi�biorstwa. Kwestie te s� obecne w tre�ciach pre-

zentowanych artykułów naukowych. Artykuły te w przewa�aj�cej mierze odno-

sz� si� do problemów nadzoru korporacyjnego, warto�ci kapitału intelektualnego 

i społecznego przedsi�biorstwa, społecznej odpowiedzialno�ci, przekształce�

własno�ciowych oraz standingu finansowego. Nie brak w nich bardziej szczegó-

łowych kwestii, które dotycz� tak�e kooperacji przedsi�biorstw, informacji 

i finansowania programów inwestycyjnych, zawodu rzeczoznawcy maj�tkowego 

oraz kontroli zapasów produkcji. 

Adam Samborski w artykule zatytułowanym: Nadzór korporacyjny w kon-

tek�cie globalizacji, zaprezentował problemy nadzoru korporacyjnego w kontek-

�cie globalizacji. Wskazał tak�e na wzrost znaczenia korporacji globalnych, 

istot� globalnego governance oraz modele nadzoru korporacyjnego i problema-

tyk� konwergencji modeli nadzoru korporacyjnego. W rozwa�aniach poddał 

analizie tak�e interakcje mi�dzy globalizacj� a nadzorem korporacyjnych 

w kontek�cie realizacji nie tylko warto�ci dla akcjonariuszy, lecz tak�e jej eko-

logicznego i społecznego charakteru. 

Cezary Kochalski w artykule na temat: Raportowanie banków komercyjnych 

spoza indeksu RESPECT w zakresie społecznej odpowiedzialno�ci biznesu na 

rynku kapitałowym, podkre�la, �e koncepcja kreowania warto�ci z uwzgl�dnie-

niem społecznej odpowiedzialno�ci biznesu sprzyja rozwojowi zarz�dzania stra-

tegicznego. Kwesti� kluczow� tego zarz�dzania staje si� umiej�tno�� tworzenia 
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warto�ci dla akcjonariuszy wraz z respektowaniem przez banki zasady społecz-

nej odpowiedzialno�ci biznesu, ładu korporacyjnego i kodeksu etyki. 

Jan Duraj, w opracowaniu pt.: Inkluzyjne podej�cie do zarz�dzania kapita-

łem giełdowych spółek akcyjnych, zwraca uwag� i� realna potrzeba inkluzyjnego 

podej�cia w zarz�dzaniu kapitałem giełdowych spółek akcyjnych wywołuje 

konieczno�� odpowiedniego i odpowiedzialnego kształtowania nie tylko kapitału 

ekonomicznego, lecz tak�e odpowiednio zrównowa�onego kapitału ludzkiego 

i kapitału społecznego.  

Piotr Bartkowiak i Wioletta Grajewska w artykule na temat: Rola kapitału 

intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsi�biorstwa, wska-

zuj� na rosn�c� rol� i znaczenie wiedzy w tworzeniu warunków trwałej i efek-

tywnej konkurencji przedsi�biorstw działaj�cych nie tylko na rynku kontynen-

talnym, lecz tak�e w przestrzeni globalnych zmaga� kadry kierowniczej tych 

jednostek o wzrost warto�ci przedsi�biorstwa dla wszystkich grup interesariuszy. 

Jarosław Sokołowski i Rafał Jó�wicki w opracowaniu zatytułowanym: 

O niektórych problemach metodologicznych wyceny kapitału intelektualnego 

przedsi�biorstwa, podejmuj� problem metod wyceny kapitału intelektualnego, 

wskazuj�c m. in. na jego specyfik�, metody szacowania oraz przedstawiaj�c 

własne oryginalne wyniki bada� empirycznych nad warto�ci� kapitału intelektu-

alnego analizowanych publicznych spółek akcyjnych.   

Lidia Karbownik jest autork� dwóch artykułów, które dotycz� bezpiecze�-

stwa finansowego przedsi�biorstwa. Opracowania te stanowi� pewn� cało�� i ich 

zamieszczenie w formie dwóch odr�bnych opracowa� uzasadnione jest zró�ni-

cowanymi celami ich realizacji oraz charakterem. Opracowanie pierwsze, zaty-

tułowane: Poj�cie i obszary kreowania oraz zapewnienia bezpiecze�stwa finan-

sowego przedsi�biorstwa, zawiera prób� sformułowania poj�cia bezpiecze�stwa 

finansowego przedsi�biorstwa oraz obszary, strefy kreowania i zapewniania tego 

bezpiecze�stwa. Autorka ta w artykule pt.  Kasowe i memoriałowe mierniki oce-

ny bezpiecze�stwa finansowego przedsi�biorstwa, zwróciła uwag� na wa�n�

kwesti� identyfikacji i budowy kluczowych mierników bezpiecze�stwa finanso-

wego przedsi�biorstwa w uj�ciu memoriałowym i kasowym.  

Agnieszka Matuszewska-Pierzynka za główny cel swojego opracowania, za-

tytułowanego: Skala akcjonariatu pracowniczego w�ród najwi�kszych europej-

skich przedsi�biorstw, przyj�ła wykazanie rozmiarów i charakteru akcjonariatu 

pracowniczego w najwi�kszych europejskich przedsi�biorstwach i bankach. 

Weryfikuj�c hipotez� badawcz� stwierdzaj�c�, �e w wi�kszo�ci badanych jedno-

stek gospodarczych wyst�puje ustabilizowany i  nie do�� wysoki udział własno-

�ci pracowniczej w warto�ci tych organizacji gospodarczych, uwzgl�dniła dane 

liczbowe publikowane przez Europejsk� Federacj� Akcjonariatu Pracowniczego. 

Sebastian Ch�ci�ski w artykule, zatytułowanym: Wykorzystanie metod pry-

watyzacji w procesie przekształce� własno�ciowych w Polsce, zmierza do zba-

dania zastosowanych metod przekształce� własno�ciowych oraz przedstawienia 
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wyników analizy zakresu i tempa wykorzystania poszczególnych metod w pry-

watyzacji polskich przedsi�biorstw w okresie od 1990 do 2010 r. 

Artykuł Heleny Ko�cielniak i Mateusza Górki, zatytułowany: Ocena efek-

tywno�ci zwrotnego mechanizmu finansowego JESSICA w województwie �l�skim 

– prognoza, po�wi�cony jest wieloaspektowej charakterystyce modelu JESSICA 

oraz  ocenie wielowariantowej efektywno�ci kosztowej i efektywno�ci funkcjo-

nalnej.  

Helena Ko�cielniak i Małgorzata Ł�gowik-Małolepsza w opracowaniu, pt. 

Rola informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsi�biorstw na ryn-

ku kapitałowym, przedstawiły rol� informacji w budowaniu przewagi konkuren-

cyjnej spółki kapitałowej przez wzrost skuteczno�ci procesów pomocniczych 

produkcji.  

Dariusz Nowak w opracowaniu zatytułowanym: Małe i �rednie przedsi�-
biorstwa w procesie kooperacji – wyniki bada� empirycznych, zidentyfikował 

podstawowe domeny kooperacji małych i �rednich przedsi�biorstw oraz zbadał  

kierunki ich rozwoju, wskazuj�c m. in. na dominacj�  tradycyjnych i zarazem 

standardowych obszarów  współpracy tych jednostek. 

Michał Comporek  w opracowaniu na temat: Ocena efektywno�ci finansowej 

przedsi�biorstw turystycznych notowanych na GPW w Warszawie w latach 

2007–2011, zaprezentował  obszerne wyniki bada� empirycznych po�wi�cone 

ocenie efektywno�ci finansowej przedsi�biorstw  turystycznych notowanych na 

GPW i funkcjonuj�cych w okresie istniej�cego kryzysu �wiatowego. Autor, 

realizuj�c główny cel artykułu przyj�ł zasadnicz� hipotez� badawcz� stwierdza-

j�c�, �e w wi�kszo�ci analizowanych przedsi�biorstw turystycznych wyst�puje 

znacz�ce pogorszenie si� wyników finansowych, co wynika z istnienia silnego 

i bezpo�redniego zwi�zku mi�dzy sytuacj� na rynku usług turystycznych a wy-

nikami działalno�ci tych jednostek gospodarczych.  

Bogusława Ziółkowska w artykule na temat: Teoria i praktyka wykonywania 

zawodu rzeczoznawcy maj�tkowego w Polsce, przedstawiła zasadnicze problemy 

wykonywania opisywanego zawodu oraz powinno�ci rzeczoznawcy maj�tkowe-

go sformułowane legislacyjnymi rozporz�dzeniami i ustawami. Autorka poddała 

analizie równie� sytuacj� zawodow� rzeczoznawców maj�tkowych wskazuj�c 

na czynniki wpływaj�ce na wybór przez nich tej profesji.  

Sylwia Ł�gowik-�wi�cik, w opracowaniu zatytułowanym: Procesy kontroli 

zapasów w zarz�dzaniu przedsi�biorstwami przemysłu cementowego, wskazała 

na główne problemy realizowanych procesów kontroli oraz zawarła wyniki ba-

da� empirycznych nad wyst�puj�cymi odchyleniami zrealizowanego poziomu 

produkcji, warto�ci sprzeda�y oraz kosztów własnych sprzeda�y i wielko�ci 

zapasu cementu od wielko�ci planowanych.  

Zasygnalizowane wst�pem redakcyjnym podstawowe kwestie zarz�dzania 

kapitałem przedsi�biorstwa wskazuj� na bardzo zło�on� i zarazem splataj�c� si�

perspektyw� widzenia oraz kształtowania zewn�trznych i wewn�trznych warun-



Jan Duraj 6

ków skutecznego i efektywnego rozwoju gospodarczego i społecznego przedsi�-

biorstwa, w którym nie mo�na abstrahowa� od konieczno�ci realizacji paradyg-

matu odpowiednio zrównowa�onego i odpowiedzialnego rozwoju jednostek 

gospodarczych. Nie jest to problem tyko teorii zarz�dzania. Jest on dostrzegany 

i ceniony równie� w praktyce zarz�dzania ze wzgl�du na coraz bardziej kompli-

kuj�ce si� kwestie działalno�ci regulacyjnej i rzeczowej przedsi�biorstwa.   

Jan Duraj 


