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Temat rozprawy doktorskiej: „Kapitał intelektualny a konkurencyjność przedsiębiorstw
województwa podkarpackiego”.

Koncepcja pracy objęła wskazanie tych składników kapitału intelektualnego, które
wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw Podkarpacia.
W części teoretycznej pracy omówiono kształtowanie się konkurencyjności i przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. W części tej zawarto również
studia literaturowe dotyczące kapitału intelektualnego, jako zasadniczej determinanty rozwoju
przedsiębiorstw oraz przedstawiono metody pomiaru kapitału intelektualnego.
W części badawczej zweryfikowano hipotezy badawcze przyjęte przed przystąpieniem
do badań. Wyznaczono również wskaźniki ekonomiczne kapitału intelektualnego, głównie
kapitału ludzkiego oraz wskaźniki ekonomiczno – finansowe, które określają pozycję
przedsiębiorstw na rynku.
Kapitał ludzki – czyli zatrudnieni pracownicy, ich wiedza, umiejętności oraz
doświadczenie, to najcenniejsze aktywa przedsiębiorstwa, które mają wpływ na: rozwój,
wyniki ekonomiczne oraz konkurencyjność podkarpackich firm na rynkach. Wykorzystując
przeprowadzone badania ankietowe oraz metody badawcze zbadano zależności pomiędzy
składowymi kapitału intelektualnego, a wytypowanymi czynnikami konkurencyjności oraz
wybranymi elementami o charakterze strategicznym. Pozwoliło to na identyfikację
wzajemnych powiązań pozwalających na wnioskowanie o wadze i znaczeniu kapitału
intelektualnego, mającego wpływ na konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.
W części podsumowującej zawarto najważniejsze ustalenia wynikające z badań
empirycznych i studiów literatury oraz przedstawiono kierunki doskonalenia w przyszłości.
Zawarte wnioski mają formę weryfikującą, względem postawionych przed przystąpieniem do
badań hipotez.

W efekcie pozyskany materiał badawczy oraz analiza danych pozwoliły na
wzbogacenie prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów na temat wpływu kapitału
intelektualnego na konkurencyjność firm, szczególnie poprzez wskazanie czynników
niematerialnych, które w największym stopniu wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw
oraz zweryfikowanie w jakim stopniu są one wykorzystywane. Informacje te dają możliwość
przemyśleń i spostrzeżeń własnych na temat kierunków zmian, które muszą dokonać się
w przedsiębiorstwach, aby mogły się efektywniej rozwijać i zwiększać swoją wartość.
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Summary of the doctoral thesis entitled "Intellectual capital and the competitiveness of
Podkarpackie Province".
The concept of the thesis includes the indication of these components of intellectual
capital which affect the competitiveness of enterprises in Podkarpacie Province.
The theoretical part of the thesis discusses the development of competitiveness
and competitive advantage in the modern economy. This section includes also literature
studies on intellectual capital as a fundamental determinant of enterprise development and
presents methods for measuring the intellectual capital.
The research part of the thesis verifies the hypothesis assumed prior to the study.
There were also defined economic indicators of intellectual capital, particularly the human
capital and the economic - financial indicators that determine the position of enterprises on
the market.
Human capital - that is the employed staff, their knowledge, skills and experience are
the most valuable assets of companies, which have an impact on: the development, the
economic results and the competitiveness of enterprises on the Podkarpackie markets. Using
the conducted surveys and research methods there were examined the relationships between
the components of intellectual capital as well as the designated competitiveness factors and
the chosen aspects of strategic nature. This allowed to identify the interrelationships which let
infer the conclusion about weight and importance of intellectual capital that affected the
competitiveness of the surveyed enterprises.
The recapitulating part of this thesis contains the most significant findings resulting
from empirical research and study of literature, and presents directions for improvement in the
future. The contained conclusions take the form of a verification with reference to the prior
set hypotheses.
As a result, the acquired research material and the data analysis let enrich the views
presented in professional literature concerning the impact of intellectual capital
on the competitiveness of companies, especially by identifying intangible factors which have

the greatest influence on the competitiveness of enterprises and by verifying the extent to
which they are used. This information provides the possibility of reflections and observations
about the directions of changes that need to take place in enterprises to enable them to
develop more effectively and to increase their value.

