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Wprowadzenie 

Zarządzanie wiedzą od wielu lat jest szeroko rozpoznawaną zarówno przez akade

mików, jak i praktyków dziedziną zarządzania zyskującą coraz większe znaczenie dla 

działania organizacji. Od lat 90. ubiegłego wieku menedżerowie z taką samą sprawnością 

,jak w przypadku zasobów materialnych muszą radzić sobie z zasobami niematerialnymi, 

w tym z wiedzą, która stała się kluczowym zasobem tworzącym wartość dla organizacji. 

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie jest złożonym działaniem realizowanym 

najczęściej w układzie procesów obrazujących poszczególne jego etapy/funkcje1• Proce

sowe ujęcie go w organizacji ilustruje działania konieczne do efektywnego wykorzystania 

wiedzy. Choć jest to podejście konieczne, to jednak niewystarczające. Analiza modelowych 
ujęć zarządzania wiedzą w organizacji pozwala wskazać wiele działań o charakterze 

wspierającym cały system, a także o charakterze strukturalnym i organizacyjnym. Są 

to na przykład procesy wyznaczania celów i oceny wiedzy (Probst, Ra ub, Romhart), poziom 

1 Zob. B. Mikuła, Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, „e-mentor" 2006, nr 5 (17), 

S. 40-4!; M. Sagsan, A new life cycle model for processing ofknowledge management, www.knowledge
board.com z 8.05.2008; M. Alavi, D. Leidner, Knowledge management and knowledge management 
systems: conceptual foundations and research issues, „MIS Quarterly" 2001, Vol. 25, No. I, s. 107-136; 

C. O'Dell, C.J. Grayson, N. Essaides, Ne Bildigimizi Bir Bilseydik, Rota yaymc1hk, D1�bank kitaplan, 
lstanbu! 2003, s. 25; M.A. Awad, H.M. ve Ghaziri, Knowledge management, Pearson E ducation, Prentice 
Hall, Upper Saddle River - New Jersey 2004, s. 24. 
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strukturalny i integracyjny zarządzania wiedzą (Kowalczyk, Nogalski), strategiczne za

rządzanie wiedzą (Mikuła) czy monitorowanie i ocena zarządzania wiedzą (Reiss i inni). 

Wobec fragmentaryzacji i braku szerszych opracowań zagadnień systemowych zarzą

dzania wiedzą celowa wydaje się analiza nowych ról i odpowiedzialności pojawiających 

się w organizacjach, których celem i zadaniem jest zarządzanie rozwojem wiedzy. Nowe 

priorytety i paradygmaty wymagają bowiem dodatkowych działań, należy zatem udzielić 

odpowiedzi na pytania: w jaki sposób zadania i aktywność z zakresu zarządzania wie

dzą realizowane będę przez poszczególnych pracowników i komórki organizacyjne? kto 

będzie odpowiedzialny za całokształt tych działań w organizacji - czyli za środowisko 

zarządzania wiedzą w organizacji? 

Pracownicy wiedzy w organizacjach 

W literaturze przedmiotu odnaleźć można pewne modelowe ujęcia struktur i ról 

zarządzania wiedzą w organizacji, z których wybrane zostaną przedstawione poniżej. 

Pionierzy zarządzania wiedzą - I. Nonaka i H. Takeuchi - dokonali podziału pracow

ników w organizacjach na trzy grupy: praktyków wiedzy (operatorzy wiedzy i specjaliści 

wiedzy), konstruktorów wiedzy oraz dowódców wiedzy'. 

Do grupy operatorów wiedzy Nonaka i Takeuchi zaliczają pracowników liniowych, 

zatrudnianych przy podstawowych operacjach przedsiębiorstwa. W trakcie pracy operatorzy 

kontaktują się z otoczeniem, klientami, dostawcami, gromadząc nie tylko wiedzę fachową 

i specjalistyczną dotyczącą procesów organizacji, ale również wiedzę z jej otoczenia. Do 

tej grupy badacze zaliczyli między innymi sprzedawców, wykwalifikowanych robotników, 

rzemieślników i kierowników liniowych. Grupa specjalistów wiedzy to osoby o bardziej 

uporządkowanej wiedzy: naukowcy, konstruktorzy, projektanci, planiści i programiści 

oraz pracownicy działów B&R. 

Jako konstruktorów wiedzy Japończycy potraktowali osoby przekształcające idee 

i wiedzę w nowe technologie i produkty; są pośrednim ogniwem między menedżerami 

i pracownikami. Najwyższy trzeci poziom - dowódców wiedzy - zajmują osoby mające 

zadanie koordynacji i zarządzania procesami zarządzania wiedzą w organizacjach. Do 

ich zadań należeć będzie: wyznaczanie polityki organizacji w dziedzinie wiedzy, ustana

wianie wizji organizacji w tym zakresie, określenie i wprowadzenie standardów analizy 

i oceny wiedzy, a także procesu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.' 

Wizja współpracy pomiędzy trzema wyszczególnionymi grupami nakreślona przez 

Nonakę i Takeuchiego opiera się na zasadzie middle-top-down, w przeciwieństwie 

' I. Nonaka, H. Takeuchi, The knowledge creating company. How fapanese companies create the 

dynamics of innovation, Oxford University Press, New York 1995, za: A. Kowalczyk, B. Nogalski, 

Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin Warszawa 2007. 

3 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Di fin Warszawa 2007, s. 132. 
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do tradycyjnych modeli bottom-up czy top-down. Zgodnie z nią wyższe szczeble za

rządzania odpowiadają za stworzenie całościowej wizji, podczas gdy średni szczebel 

przekłada je na konkretne rozwiązanie przyjmowane przez szczebel niższy. W tym 

ujęciu kluczowy jest właśnie średni szczebel zarządzania dbający o spójność między 

wizją i rzeczywistością4• 

Podobnego podziału dokonali T. Davenport i L. Prusak, którzy podzielili personel 

organizacji na pracowników wiedzy oraz pracowników procesu zarządzania wiedzą. 

Do tych drugich zaliczyli oni: dyrektorów wiedzy, pracowników procesu zarządzania 

wiedzą i menedżerów projektów zorientowanych na wiedzę'. 

Prace Davenporta i Prusaka połączone z obserwacją praktyki działania organizacji 

stały się inspiracją dla zespołu A. Jaitner do identyfikacji własnych spostrzeżeń, choć 

podobnych do powyższych ról w zarządzaniu wiedzą. I tak role te to: 

koordynator (coordinator) - inne powiązane nazwy oryginalne: chief knowledge oficer, 

knowledge coordinator, practice leader, direct or of knowledge management, director of 

intellectual capital management, director of learning 

menedżer projektów zorientowanych na wiedzę (knowledge project manager) - inne 

powiązane nazwy oryginalne: knowledge advocate, knowledge network program man

ager, manager of knowledge projects, knowledge program manager, interna! marketing 

manager 

pracownik zarządzania wiedzy (knowledge management worker) - inne powiązane 

nazwy oryginalne: intellectual capital-seeker, knowledge steward 

pracownik wiedzy (knowledge oriented contributor) - inne powiązane nazwy orygi

nalne: knowledge-oriented personnel. 

B. Bergson, zwraca uwagę, że choć przyjmowane w organizacjach rozwiązania w zak

resie stanowisk dedykowanych zarządzaniu wiedzą różnią się między sobą, to można 

jednak wskazać pięć głównych, podstawowych ról w organizacji6. 

Pierwszą z nich jest CKO (chief knowledge officer). Należy on do kierownictwa najwyż

szego szczebla w organizacji. Jego zadania polegają najczęściej na promocji, komunikacji 

i wspieraniu praktyk zarządzania wiedzą w organizacji. Jeśli pozycja CKO jest silna, 

raportuje zazwyczaj bezpośrednio do CEO. W wielu organizacjach, ponieważ zarządza
nie wiedzą rozpatrywane jest z perspektywy technologii informatycznych, w podobny 

sposób lokowana jest za nie odpowiedzialność. W takich przypadkach „właścicielem" 

sfery zarządzania wiedzą staje się zazwyczaj ero, który obejmuje dodatkowe zadania 

4 A. Jaitner, Role models, human resources and strategy, w: Knowledge management. Concepts and 
best practices, red. K. Mertins, P. Heisig, ). Vorbeck, Springer 2003. 

5 T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, 

s. 34-41. 
6 B. Bergeron, Essentials ofknowledge management, John Wiley& Sens, Inc„ Hoboken, New Jersey 

2003, s. 43-44. 
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CKO;. Spotykane jest również zatrudnienie CKO jako podległego CIO w organizacji. 

W przeciwieństwie do innych kierowników najwyższego szczebla, CKO cierpi zazwyczaj 

na brak władzy formalnej i minimalną liczbę pracowników do dyspozycji. Rzadko może 

podejmować znaczące decyzje samodzielnie. 

Drugą rolą jest analityk wiedzy (knowledge analyst). Ma ona charakter taktyczny, 

dotyczy średniego szczebla. Rola ta wymaga ciągłego uczenia się oraz dystrybucji wiedzy 
i najlepszych praktyk w organizacji. Technologie dostępne analitykowi wiedzy wykorzys
tywane są przez niego do gromadzenia i zarządzania wiedzą najczęściej we własnym 
zakresie. Pociąga to za sobą znaczne ryzyko utraty tego zasobu w przypadku odejścia 

tego pracownika z organizacji. 

Kolejną rolą jest inżynier wiedzy (knowledge engineer). Podobnie jak analityk wiedzy 

ma ona charakter taktyczny, ale już niższego szczebla. Inżynier wiedzy skupiony jest 

na zbieraniu wiedzy od ekspertów i specjalistów oraz gromadzeniu jej w sposób zorgani

zowany, najczęściej w systemach informatycznych (bazach wiedzy). Rola ta często stanowi 

ogniwo pośrednie między pracownikami a rozbudowanymi systemami baz danych czy 

systemami eksperckimi. 

Kierownik wiedzy (knowledge manager) to czwarta rola taktyczna średniego szczebla. 

W dużych korporacjach w zakresie obowiązków kierownika wiedzy leży koordynacja 

pracy inżynierów i analityków wiedzy. Podlega on CKO, CIO lub CEO. 

Ostatnią rolą jest asystent wiedzy (knowledge steward). Jest to najniższa i często 

tymczasowa lub nieformalna rola występującą zwykle w mniejszych organizacjach. 

W porównaniu z innymi wymagane jest przy niej najmniejsze formalne doświadczenie 

w zarządzaniu wiedzą. Rola ta może być łączona z innymi obowiązkami w organizacji. 

W zakresie nowych ról polecanych w organizacjach zarządzających wiedzą Probst, 

S. Raub oraz K. Romhardt proponują cztery nowe stanowiska kierownicze'. Są nimi: 

Dyrektor do spraw zarządzania wiedzą (CKO) - głównym jego zadaniem jest 

kształtowanie zasobów wiedzy przedsiębiorstwa i kontrolowanie ich rozwoju, jak 

również uświadamianie wagi i znaczenia wiedzy w organizacji. Osoba zajmująca 

stanowisko CKO odpowidzialna jest za funkcjonowanie centrów kompetencji i sys

temów informacyjnych, powinna dbać o relacje zarządzania wiedzą z praktyką dzia

łania organizacji. 

Specjalista do spraw zakresów kompetencji (competence area specialist - CAS) 

- w celu operacjonalizacji zarządzania wiedzą konieczne jest zidentyfikowanie kon

kretnych sfer wiedzy istotnych z perspektywy organizacji. Opiekę nad nimi, rozu

mianą jako pozyskiwanie i opracowywanie wiedzy z danej tematyki, należy powie-

; T. )abłkowska-Fuska,). Jakóbczyk, Wiedza na usługach strategii, „CEO Magazyn Top Menedże
rów" kwiecień 2004; G. Gierszewska, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 169. 

8 G. Probst„ S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, 
Kraków 2004, s. 289 

-
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rzyć właśnie CAS. Oprócz gromadzenia wiedzy specjalista powinien zadbać również 

o jej efektywn� wykorzystanie przez pracowników i menedżerów danego przedsię

biorstwa. 

Specjalista do spraw koordynacji wiedzy między zakresami kompetencji (cross

-area specialist) - jego głównym zadaniem jest koordynowanie zakresów kompeten

cji, nawiązywanie kontaktów i szukanie nowych szans rozwoju dzięki wspomaganiu 

relacji interdyscyplinarnych i umożliwieniu przepływu wiedzy. 

Specjalista do spraw przejrzystości wiedzy (transparency specialist) - jego zadania

mi są: analiza stanu aktywów wiedzy przedsiębiorstwa, lokalizowanie nierozpozna

nych zasobów wiedzy, decydowanie w zakresie polityki ochrony tajemnic organi

zacji i· ochrony danych, monitorowanie wewnętrznych narzędzi dystrybucji wiedzy 

pod kątem ich przystosowania do potrzeb użytkowników. 

Bardzo ciekawe organizacyjne podejście do aspektów zarządzania wiedzą w organi

zacji dostrzec można w modelu opracowanym przez firmę doradczą Knoco, Ltd. Model 

ten (przedstawiony na schemacie rys. 1) zakłada trzy sfery odpowiedzialności za wiedzę 

w organizacji. 

„Właściciel" lub 
„sponsor" zarządzania 

wiedzą 

Kierownictwo organizacji 
liniowe· 

Departament Departament 

Projekt Projekt Projekt 

Centralny zespól ds. 
zarządzania wiedzą 

Kierownictwo o rganizacji 
funkcjonalnej 

Rysunek 1. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu wiedzą według Knoco, Ltd. 
Żródło: na podstawie: Knowledge management ro/es and accountabilities, Knoco, Ltd„ http://www.kno
co.com/knowledge-management-roles.htm z 18.09.2012. 

Pracownicy sfer funkcjonalnych (np. główny inżynier odpowiedzialny za sferę tech

nologii) opracowują i rozwijają nowe procesy i narzędzia usprawniające prace i podno

szące potencjał organizacji. Dodatkowo, jako jednostki wspierające mogą w tym zakresie 

funkcjonować tzw. wspólnoty praktyków (communities of practice) oraz indywidualni 

eksperci (subject matter experts)9• 

9 Knowledge management ro/es and accountabilities, op. cit. 
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Posiadane zasoby wiedzy od strony praktycznej wykorzystywane są w liniowej części 

organizacji, która wdraża ją w podstawowych procesach i operacjach organizacji oraz 
uzupełnia i dalej rozwija przez nabywanie wiedzy w działaniu. Według Knoco, Ltd. ważną 

rolą wspierającą są w tym zakresie projekty, które powinny mieć plan zarządzania wiedzą 

oraz których każdy etap powinien kończyć się odpowiednią retrospektywą'0• 

Trzecią rolą w organizacji zorientowanej na wiedzę jest zespół zarządzania wiedzą 

(knowledge management support team). W zakresie kompetencji zespołu leżą przede 
wszystkim narzędzia, procesy oraz technologie. Ma on za zadanie wsparcie procesów 

zarządzania wiedzą i zapewnienie, by cały system działał sprawnie i efektywnie, by był 

zrozumiały dla użytkowników. Typowe zadania takiej grupy znaleźć można u N. Miltona u. 

Jednostką skupiającą pracowników zaangażowanych w procesy zarządzania wiedzą 

jest biuro zarzą dzania wiedzą (knowledge management office) - centralna jednostka 

utworzona w celu koordynacji wszystkich czynności związanych z tworzeniem i zacho

waniem wiedzy w organizacji. C. Krammer identyfikuje następujące potencjalne zadania 

takiej jednoski: wdrożenie i utrzymanie infrastruktury dedykowanej zarządzaniu wiedzą; 

utrzymanie relacji z zewnętrznymi dysponentami wiedzy; ewaluacja i prezentacja wiedzy 

organizacyjnej, na przykład za pośrednictwem bazy ekspertów wewnętrznych, mapy 

wiedzy; kompleksowa ocena i doskonalenie systemów zarządzania wiedzą; zdefiniowanie 

i wdrożenie ogólnoorganizacyjnej strategii zarządzania wiedzą; wspieranie kierowników 

projektów w wykorzystywaniu wiedzy w projektach; ocena systemu motywacyjnego pod 

kątem promocji wiedzy w organizacji1'. 

Centra doskonałości 

Oprócz identyfikacji poszczególnych ról niektórzy badacze wskazują również większe 

struktury dedykowane zarządzaniu wiedzą w organizacjach. 

Jednym z nich jest T. Beckman, który zaproponował stworzenie specjalnych jednostek 

organizacyjnych, w których procesy zarządzania wiedzą miałyby efektywniejszy przebieg. 

Struktury takie określił jako centrum ekspertyz (centers of expertise - CoE)". Zgodnie 

z reprezentowanym przez niego podejściem w organizacji powinno istnieć jedno CoE dla 

każdej dziedziny wiedzy, dyscypliny czy przedmiotu. Typowe CoE miałoby następujące 

zadania: tworzenie, badanie, ulepszanie i zarządzanie daną dziedziną wiedzy, ustalanie 

i dbanie o przestrzegania standardów, metod i praktyk w danej dyscyplinie, współpraca 

w Ibidem. 
'' N. Milton, Knowiedge management for teams and projects, Chandos Publishing 200S, s. 137. 

" C. Krammer, Knowledge management in project management. Integration of knowledge man

agement into a pmject management process, VDM Verlag Dr. Muller GmbH, Saarbrucken 2010, s. SS. 
13 T. Beckman, Implementing the knowledge organization in government, paper and presentation 

lOth National Conference on Federal Quality 1997, za:/./. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a pmces in

nowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 200S, s. 34-3S. 
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i koordynacja działań z innymi CoE, prowadzenie szkoleń, edukacja i konsulting, coaching, 

dostarczanie odpowiednio wykfalifikowanych pracowników do projektów i procesów 

dzięki przydzielaniu, zatrudnianiu i rozwijaniu pracowników14• 

Innym ujęciem podobnego postulatu są tzw. centra doskonałości (centers of excel

lence). M. Adenfelt i K. Lagerstriim, rozpatrując ich działanie z perspektywy dużych 

międzynarodowych organizacji, podkreślają znaczny wzrost zainteresowania centrami 

doskonałości ze względu na ich potencjał rozwoju i dzielenia się wiedzą pomiędzy różnymi 

jej częściami (oddziałami)15• Zainteresowanie to ma nie tylko wymiar koncepcyjny, ale 

i praktycznej realizacji'6• 

Z perspektywy rozproszonych organizacji międzynarodowych za centrum doskona

łości uznać będzie można jeden z oddziałów wskazany przez centralę, przy czym wybór 

ten powinien być podyktowany posiadaniem szczególnej wiedzy w wybranym zakresie 

działalności organizacjil7. Wiedza ta opracowana została najczęściej lokalnie - samodziel

nie przez dany oddział dzięki interakcji z klientami, dostawcami oraz innymi lokalnymi 

partnerami. Jednocześnie, pomimo jej lokalnego charakteru, jej wartość dostrzeżona 

przez centralę dzięki uznaniu za CoE może zostać przekazana i wykorzystana przez inne 

oddziały na całym świecie. W ten sposób centrala formalnie czyni odpowiedzialnym dany 

oddział za procesy zarządzania wiedzą (rozwoju i transferu) dotyczące danego zakresu 

specjalizacji'8. Co ważne, centra doskonałości mają charakter trwały. W przeciwieństwie 

do występujących w podobnym charakterze międzynarodowych zespołów eksperckich 

okres działania centrów jest niezdefiniowany'9. 

Inne podejście do centrów doskonałości definiuje je po prostu jako: „małą grupę in

dywidualnych pracowników uznanych za liderów wiedzy, mających strategicznie cenną 

wiedzę i uprawnionych do jej rozwoju i dystrybucji w organizacji"20• Funkcjonowanie 

centrów doskonałości przynosi liczne korzyści dla organizacji. Przede wszystkim w spo

sób formalny określa odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój wiedzy w określonej jej 

dziedzinie. Dodatkowo, centra doskonałości umożliwiają lepszy i bardziej efektywny 

transfer wiedzy w organizacji w porównaniu z transferem nieformalnym, opartym 
na indywidualnych relacjach personalnych2'. 

14 Ibidem. 
'5 M. Adenfelt, K. Lagerstriim, The development and sharing of knowledge by cen tres of excellence 

and transnational teams: A conceptual framework, „Management International Review" 2008, Vol. 48, 

No. 3, s. 320. 

" M. Yamin, /.Otto, Patterns ofknowledgeflows and NFNE innovative performance, ,,Journal of 
International Management" 2004, Vol. 10, No. 2, s. 239-258. 

" M. Fors gren, ). Johanson, D.D. Sharma, In search of MNC centers of excellence, w: The emergence 
and impact 0/1\!INC centers of excellence, red. U. Holm, T. Pedersen, MacMillan, London 2000, s. 4S-67. 

'8 M. Adenfelt, K. Lagerstrom, op. cit., s. 322. 

19 Ibidem. 
2° K. Moore,/. Birkinshaw, op. cit., s. 81. 

2' Ibidem. 
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2. Rozwój wiedzy zdecentralizowany na 
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4. Rozwój wiedzy z wykorzystaniem CoE 
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Rysunek 2. Modele transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych 

Źródło: K. Moore,). Birkinshaw, Managing knowledge in global service firms: Centers of excellence, „The 
Academy of Management Executive" November 1998, Vol. 12, No. 4, s. 83. 

Podczas badań prowadzonych nad centrami doskonałości (wywiady z 18 globalnymi 

firmami usługowymi, m.in. KPMG, DHL, IBM) K. Moore i J. Birkinshaw zidentyfikowali 

trzy modelowe typy CoE". Pierwszy nazwali charyzmatycznym CoE. Charyzmatyczne 

centrum doskonałości, jak sama nazwa wskazuje, oparte jest na ponadprzeciętnym liderze 

(liderach), który zdobył międzynarodowe uznanie w organizacji odnośnie do posiadanej 

przez siebie wiedzy i doświadczenia. Osoby te, dzierżąc swoisty mandat od organizacji, 

dzielą się swoimi kompetencjami najczęściej dzięki podróżom po świecie i współpracy 

na zasadzie doradców/mentorów w lokalnie prowadzonych przedsięwzięciach i projektach. 

Organizacje mogą swoje „gwiazdy" wypromować z wewnątrz, ale często pozyskiwane 

są osoby spoza niej, co daje możliwość rozwijania dotychczas ubogich kompetencji w okreś

onej dziedzinie. Warto podkreślić, że charyzmatyczne CoE realizuje głównie strategie 

personalizacji wiedzy ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi skutkami23• 

" Ibidem, s. 83. 

23 P. Wyrozębski, Badanie praktyk zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach, 
w: P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. 
Wyniki bada1i, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 40-41. 

Organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach 237 

Drugim typem CoE jest tzw. skoncentrowane CoE (jocused). Nazwa ta pochodzi od 

skoncentrowania na jednej sferze wiedzym, za którą CoE jest w całości odpowiedzialne. 

z obserwacji badaczy wynika, że jest to najczęstszy typ centrów występujący w organi

zacjach. Jego celem jest zidentyfikowanie i opracowanie nowej wiedzy i udostępnienie 

jej globalnie w organizacji. Cele te realizowane są głównie poprzez tworzenie wewnętrz

nych publikacji i materiałów edukacyjnych oraz szkolenia, ale również dzięki udzielaniu 

wsparcia realizowanym projektom. Najczęściej do swojej dyspozycji pracownicy centrum 

mają wyznaczone biuro i lokalizacje, ale podobnie jak w przypadku charyzmatycznego 

CoE ich praca związana jest z dość częstymi podróżami. 

Trzecim typem centrów doskonałości są centra wirtualne (virtual center of excellence). 

Opierają się one na wspólnej pracy grupy pracowników, ale rozproszonych geograficznie 

i fizycznie pracujących we własnych lokalizacjach. Zasadnicze interakcje między nimi 

mają miejsce za pomocą mediów elektronicznych oraz systemów do zarządzania wiedzą. 

Jak można zatem zauważyć, ich funkcjonowanie będzie raczej opierało się na strategii 

i narzędziach kodyfikacji wiedzy w organizacji. 

Do zalet wirtualnych centrów doskonałości zaliczyć można przede wszystkim moż

liwość uczestniczenia w pracy grupy bez opuszczania dotychczasowego miejsca pracy, 

co oznacza pozostawanie w określonym środowisku ze stałym kontaktem z klientem, 

procesami, otoczeniem, w kontekście których pojawiła się określona wiedza. Pozwala 

to utrzymać bieżący kontakt z istotą problemów, na które gromadzona wiedza jest roz

wiązaniem. Po drugie dzięki wirtualnej formie uczestnictwa możliwe jest zaproszenie 

do współpracy dużo większej liczby ekspertów niż w przypadku tradycyjnej, skolokali

zowanej formy centrów. 

Mówiąc o wadach, warto wspomnieć znaczne ograniczenia tkwiące w technologiach 

informatycznych, z których pomocą trudno jest przekazać wiedzę o charakterze mięk

kim: postawy i pożądane zachowania. Aspekt ten poruszany był również w pozostałych 

formach centrów, stąd też rozważając ich działanie, warto odwołać się do wykresu na 

rysunku 2, ilustrującego sugerowany typ centrum w zależności od typu wiedzy i jej 

znaczenia dla organizacji. 

Podsumowanie 

Na podstawie zaprezentowanych w artykule rozwiązań uzasadnione jest potwierdzenie 

roli i znaczenia różnorodnych struktur organizacyjnych w procesach zarządzania wiedzą 

w organizacji. Za całokształt działań związanych z zarządzaniem wiedzą odpowiedzialny 

będzie najczęściej dyrektor do spraw wiedzy (CKO) współpracujący z niewielkim zespo

łem specjalistów tworzących zespoły do spraw wiedzy. Jednocześnie organizacje, które 

dostrzegają potrzebę rozwoju jednego lub wybranych dziedzin wiedzy, niezbędnych 

w swojej działalności, mają możliwość wykorzystania wspólnot praktyków lub stworzenia 

samodzielnych centrów doskonałości, które obarczone zostaną odpowiedzialnością, ale 

---�-
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też uprawnieniami do tworzenia i dystrybucji wiedzy w organizacjach. Przyjęcie takich 

rozwiązań pozwala organizacjom na rozwój wiedzy, a w konsekwencji zdolności do 

lepszego działania i walki o przewagi konkurencyjne na rynku. 
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Wprowadzenie 

Wraz ze wzrostem zadań o charakterze złożonym i niepowtarzalnym rośnie znaczenie 

i zastosowanie zarządzania projektami a w przypadku niektórych firm realizacja pro

jektów jest na tyle kluczowa, że stanowi podstawę ich działalności. Złożoność projektów, 

konkretny termin ich realizacji, wysokie oczekiwania w stosunku do jakości rezultatów 

projektu powodują, że potrzebne jest skuteczne nimi zarządzanie. Jednak wciąż przy 

realizacji wielu pojawiają się trudności, a komunikacja wskazywana jest jako jedna 

z ważnych przyczyn porażek w projekcie'. 

Wobec relatywnie ubogiego i fragmentarycznego polskiego dorobku naukowego i prak

tycznego związanego z zakresem komunikacji w projektach autorka zdecydowała się na reali

zację badania poświęconego znaczeniu komunikacji oraz stosowanych narzędzi jej wsparcia. 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą formularzy ankietowych skierowanych do 

specjalistów z zakresu zarządzania projektami różnych branż i specjalności, pracujących 

w organizacjach na terenie Polski. Badanie zostało zrealizowane w okresie od września 

2012 do stycznia 2013 roku. Wzięło w nim udział 262 respondentów. 

1 ). McManus, T. Wood-Harper, Understanding the sources of information systems prnject failure, 
„Management Services" Autumn 2007, s. 38-43; ). Nicholas, Project management for business and 
engineering: Principles and practice, Butterworth-Heinemann Elsevier, Oxford 2004, s. 539-540; 

O. Po-Chedley, Client relationship management: Using relationship management and project service 
excellence to create a competitive advantage, HRD Press, Massachusetts 200l, s. 35-36. 
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