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1. TŁO 

Coraz donośniej mówi się o tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy i budowaniu 

społeczeństwa wiedzy. Jaka jest rola państwa i jego instytucji, a także organizacji samo-

rządowych w tym złożonym procesie? Bogdan Wawrzyniak zauważa, że pozycja pań-

stwa w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy jest silna w krajach bogatych, nato-

miast w większości krajów, również w Polsce, zdecydowanie słabsza, kończąca się 

zwykle na etapie deklaracji
1
. Trudno przejść na tą sytuacją do porządku dziennego. 

Ważną rolę wśród organizacji publicznych pełnią urzędy publiczne (zarówno pań-

stwowe jak i samorządowe), finansowane z podatków obywateli. Ich zasadniczym za-

daniem jest sprzyjanie budowaniu Dobrego Państwa
2
 (Normalnego Państwa

3
). Ale czy 

tak się dzieje? Jak zauważa Witold Kieżun zasada pomocniczości administracji jest 

iluzją, w sytuacji, gdy w latach 1990-2002 liczba pracowników administracji państwo-

wej wzrosła o 83 tys., a administracji samorządowej o 97 tys.
4,5

. 

Dotychczasowe metody zarządzania jednostkami administracji publicznej oparte 

o biurokratyczną racjonalność zostały w większości państw europejskich zanegowane 

                                                           
1 Wawrzyniak B.: Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Kieżun W., Kubin J. [red.]: Dobre 

Państwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 281. 
2 Por. Kieżun W., Kubin J. [red.]: Dobre Państwo, op. cit. 
3 Por. Ruch Normalne Państwo, www.rp.strefa.pl  
4 Kieżun W., Rozrost aparatu władzy w III Rzeczpospolitej - wykład w ramach Ruchu Normalne Państwo - 

protokół ze spotkania 29.11.2003 r., tryb dostępu: www.rp.strefa.pl/news.php?id=27 - 24.03.2005 r. 
5 Szacunkowy roczny koszt płac tej grupy 180 tys. pracowników (przy założeniu miesięcznej płacy brutto  

2 tys. zł) wynosi ok. 4,7 mld zł, a dla porównania dotacja z budżetu państwa dla wszystkich wyższych uczelni 

w 2002 roku wynosiła 6,8 mld zł. 

http://www.rp.strefa.pl/
http://www.rp.strefa.pl/news.php?id=27
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i zastąpione przez model menedżerskiego zarządzania publicznego
6
, charakteryzujący 

się m.in. tym, że administracja jest zorientowana na obywatela
7
. 

Trójstopniowy podział administracyjny w Polsce nie sprzyja realizacji postulatu 

określanego przez niektórych polityków jako „Tanie Państwo” oraz znacząco wydłuża 

przepływ informacji. Urzędy publiczne mają z reguły sztywną strukturę organizacyjną 

opartą na podziale funkcjonalnym a mechanizmy koordynacji zadań poszczególnych 

komórek organizacyjnych zapisane w regulaminach organizacyjnych urzędów są 

sztuczne. 

W roku 1990 roku wprowadzono reformę samorządową. Nie oznaczało to jednak 

automatycznej zmiany stylu zarządzania. Przepływ wiedzy wewnątrz organizacji admi-

nistracji publicznej oraz relacje między tą organizacją a szeroko rozumianym otocze-

niem organizacji (business, inne organizacje publiczne, klienci urzędu) są utrudnione, 

gdyż niejednokrotnie urzędnicy wychodzą z błędnego założenia, że obywatele powinni 

rozumieć procedury administracyjne, które z punktu widzenia klientów urzędu są często 

niezrozumiałe i nieprzejrzyste. Organizacja komercyjna oferując produkty, którymi nie 

są zainteresowani klienci, kończy działalność lub zmienia profil produkcji. Decydują 

o tym de facto klienci. Taka sytuacja nie zagraża urzędom publicznym. Co zrobić, aby 

organizacje te, mimo braku konkurencji, funkcjonując w danym środowisku były 

otwarte na jego oczekiwania? 

Warto byłoby poszukiwać takich metod zarządzania organizacjami publicznymi, 

które pomogą efektywniej wykorzystywać posiadaną wiedzę, stale ją rozwijać i rozpo-

wszechniać, mając na względzie główny cel, jakim jest jak najlepsza realizacja potrzeb 

klientów. Stałego doskonalenia wymagają relacje pomiędzy środowiskiem biznesowym 

i organizacjami publicznymi. Ważne jest również upraszczanie procedur administracyj-

nych, rozszerzanie wachlarza spraw, które można załatwić w urzędzie, bez wychodze-

nia z domu lub nie doprowadzając do kolizji z pracą zawodową. Doskonalenie umiejęt-

ności obsługi klientów w organizacjach publicznych jest warunkiem koniecznym, choć 

z pewnością niewystarczającym wspierania procesu budowania gospodarki opartej na 

wiedzy przez sektor publiczny. 

Jerzy Kisielenicki zauważa, że system sprawowania władzy ma wpływ zarówno na 

procedurę pozyskiwania wiedzy, jej rozwijania i rozpowszechniania
8
. Zasadniczy 

wpływ na zarządzanie wiedzą mają zdolności menedżerskie osób sprawujących władzę. 

Doskonalenie metod transferu wiedzy w urzędach publicznych wymaga przyspiesze-

nia dyfuzji koncepcji zarządzania wiedzą na grunt tych organizacji
9
. Zadanie to jest 

trudne, gdyż wiedza ukryta urzędników miejskich nie jest ujawniana a gdy już to na-

stąpi, nie ma znaczenia dla przeciętnego obywatela
10

. Dyfuzja wiedzy wewnątrz urzędu 

administracji jest też utrudniona, gdyż w tych organizacjach, między zwierzchnikiem 

                                                           
6 Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, 
Warszawa 2004. 
7 Por. Wysocki S., Przyjazny i sprawny urząd – usługi publiczne dobrej jakości, Gazeta Samorządu  

i Administracji, 1-14 lipca 2002, tryb dostępu: www.umbrella.org.pl. 
8 Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedza we współczesnych organizacjach, organizacjach, 

organizacjach: Kisielnicki J. (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Warszawa 2004,  

s. 16. 
9 Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 

O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 175 i dalsze. 
10 Ibidem, s. 177. 

http://www.umbrella.org.pl/
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a podwładnym, istnieje jednostronne powiązanie, które prowadzi do tego, że zarówno 

kierownik jak i pracownik chronią wiedzę w obawie przed zwierzchnikiem: utrata sta-

nowiska (przełożony, niechętnie dzieląc się wiedzą) lub wywołanie niepokoju u przeło-

żonego (podwładny, który posiada wiedzę obcą przełożonemu)
11

. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

W obecnym opracowaniu postawiono sobie za cel wskazanie możliwości doskonale-

nia efektywności wykorzystania wiedzy w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Aby to uczy-

nić wśród kierownictwa średniego szczebla Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowa-

dzono ankietę dotyczącą oczekiwań w zakresie doskonalenia roli wiedzy.  

Celem badania prowadzonego przez Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Na-

ukowo-Techniczną Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w uzgod-

nieniu z Prezydentem Miasta Elbląga była identyfikacja posiadanych zasobów wiedzy 

w Urzędzie oraz wskazanie metod ich optymalnego wykorzystania. Urząd Miejski 

w Elblągu wybrano nieprzypadkowo, gdyż właśnie tu dostrzeżono stosowanie wielu, 

choć może nienazwanych elementów zarządzania wiedzą. Przeprowadzając ankietę 

starano się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: 

 Czy osoby pełniące kierownicze stanowiska w urzędzie są otwarte na zmiany, 

czy też dominują stanowiska zachowawcze? 

 Jakie są opinie respondentów na temat możliwości wdrażania procesów zarzą-

dzania wiedzą w organizacji publicznej? 

Dlaczego ankietę adresowano do kierownictwa średniego szczebla? Wynikało to 

z przekonania, że osoby te pełnią wyjątkowo ważną rolę w zarządzaniu urzędem, gdyż 

stanowią pomost pomiędzy prezydentem miasta i szeregowymi pracownikami urzędu. 

Oznacza to, iż są oni blisko klientów urzędu oraz najwyższej władzy. Mają zatem 

wpływ na decyzje podejmowane przez prezydenta miasta (wybieranego w wyborach 

bezpośrednich) a także na codzień kierują zespołami osób, bezpośrednio kontaktują-

cymi się z klientami urzędu. 

 

3. MENEDŻER PUBLICZNY, CZYLI KTO? 

Istotę profesji pracowników urzędów publicznych oddaje określenie: menedżer 

publiczny. Nazywanie tych osób biurokratami, czyli urzędnikami nieuznającymi od-

chyleń od istniejących przepisów, ma konotację negatywną i nie sprzyja kreowaniu ich 

wizerunku jako urzędników pełniących służebną rolę wobec klientów. Menedżer pu-

bliczny to określenie znacznie lepiej oddające zadania urzędników publicznych, które 

zmieniają się a odpowiedzialność związana z decentralizacją państwa (ale i urzędu), 

wzrasta. Wymaga to wyposażenia menedżerów publicznych w najnowocześniejsze 

instrumenty zarządzania, pomocne w efektywnym wykorzystaniu wiedzy nazywanej 

też, nie bez przyczyny, korzeniami organizacji. Źródłem sukcesu organizacji może się 

stać przekonanie pracowników do współpracy z innymi pracownikami. To truizm, ale 

czy zawsze realizowany w praktyce? Znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące 

                                                           
11 Brozdowski P., Leja K., Doskonalenie wykorzystania wiedzy w organizacji publicznej – przykład Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, artykuł wysłany na konferencję pt. Kapitał intelektualny jako 

szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Intellect 2005, Kazimierz Dolny, 25-27 

listopada 2005 r. 
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mechanizmów likwidacji barier utrudniających przepływ wiedzy w organizacji zaczyna 

odgrywać kluczową rolę. Kierownictwo współczesnej organizacji, również publicznej, 

w coraz większym stopniu pełni rolę koordynującą poczynania pracowników na róż-

nych szczeblach zarządzania. Rozważania na ten temat doprowadziły do wyłonienia się 

nowej gałęzi zarządzania – zarządzania wiedzą.  

Zarządzanie wiedzą opisywane jest często jako proces składający się z sześciu proce-

sów (elementów)
12

. Są nimi: lokalizowanie wiedzy (gdybyśmy wiedzieli co my wiemy), 

pozyskiwanie wiedzy (jak uzupełnić luki w posiadanej wiedzy?, rozwijanie wiedzy (co 

zrobić, aby wiedza nie stała się „zastygłą lawą”), dzielenie się i rozpowszechnianie jej 

(kto i co powinien wiedzieć, w jaki sposób doskonalić efektywność przekazu wiedzy?), 

wykorzystanie wiedzy (jak stworzyć atmosferę w zespole i przełamywać bariery, aby 

wiedzę wykorzystać?), zachowywanie wiedzy (kiedyś to robiliśmy, ale w jaki sposób – 

przechowywanie dobrych i złych doświadczeń). Elementy te są od siebie zależne, wręcz 

się przenikają. Rzecz w tym, aby je dostrzec, opisać i odpowiednio wykorzystać w do-

skonaleniu funkcjonowania organizacji. 

Organizacje publiczne, w tym również Urząd Miejski w Elblągu, dążą do doskonale-

nia usług oferowanych swoim klientom. Zewnętrznymi klientami są mieszkańcy miasta, 

inne organizacje - zarówno komercyjne jak i niekomercyjne. Natomiast klientami we-

wnętrznymi są pracownicy Urzędu, wobec których kierownictwo ma szereg zobowią-

zań. Najważniejszym z nich jest zapewnienie warunków do doskonalenia się i wspól-

nego dążenia do realizacji celu, jakim jest model organizacji uczącej się.  

Doskonalenie to jest niekończącym się procesem, wymagającym podejmowania prób 

wykorzystania współczesnych metod zarządzania, które mogą pomóc w realizacji misji 

publicznej Urzędu. 

 

4. WYNIKI ANKIETY 

Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz ich zastępcy (ogółem 49 

respondentów) odpowiadali na 16 pytań, z których 13 było zamkniętych. Próba badaw-

cza obejmowała wszystkie osoby zajmujące wspomniane stanowiska w urzędzie. 

Wśród respondentów, 30 pracowało dotychczas w jednym wydziale a 19 - w dwóch 

lub trzech. Ankietowanych pytano na ile dla nich istotna jest wiedza na temat jakości 

usług oferowanych przez urząd, działalności organizacji publicznych i społecznych oraz 

roli mediów w kreowaniu wizerunku urzędu. Pytano również czy w urzędzie funkcjo-

nuje system zarządzania wiedzą a następnie po wyjaśnieniu modelu Probsta,
13

 oczeki-

wano od respondentów wskazania przykładów lokalizowania, pozyskiwania, rozwija-

nia, rozpowszechniania, wykorzystywania i zachowywania wiedzy w badanym urzę-

dzie. 

W dalszej części ankiety pytano o korzyści, których respondenci oczekiwaliby po 

wdrożeniu systemu zarządzania wiedzą w urzędzie oraz o główne bariery, które mogą 

wystąpić podczas wprowadzania tego systemu. W końcowej części ankiety respondenci, 

odpowiadając na pytania otwarte formułowali propozycje doskonalenia wykorzystania 

                                                           
12 Probst G, Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 

Warszawa 2002, s. 46. 
13 Ibidem. 
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wiedzy w urzędzie, wskazując zasadność rozszerzania posiadanej wiedzy w tym zakre-

sie w trakcie seminariów z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego.  

Respondenci uznali, że w Urzędzie Miejskim w Elblągu najważniejsza jest wiedza na 

temat jakości usług oferowanych przez urząd (w skali od 0 – w ogóle nieistotna do 5 – 

bardzo istotna, średnia ważona wyniosła 4,5), w dalszej kolejności dostrzeżono znacze-

nie roli mediów w kreowaniu wizerunku urzędu (3,9) oraz o organizacjach pozarządo-

wych działających w Elblągu (3,7). Mniejszą rolę przypisano wiedzy o działalności 

innych organizacji publicznych w mieście. Można stąd wnioskować, że powiązania 

pomiędzy organizacjami publicznymi (Urząd Miejski, Delegatura Urzędu Wojewódz-

kiego, Urząd Powiatowy
14

) są dość wątłe, natomiast kierownicy średniego szczebla 

Urzędu Miejskiego dobrze rozumieją znaczenie mediów oraz roli organizacji pozarzą-

dowych działających w mieście. Skądinąd wiadomo, że wyjątkowo aktywnie działa 

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
15

.  

Odpowiadając na pytanie dotyczące systemu zarządzania wiedzą w UM w Elblągu 

respondenci wskazali brak jest jakiekolwiek systemu, procedur zbierania lub dystrybu-

owania wiedzy (16%) lub stwierdzali, że wiedza jest gromadzona, lecz nie dystrybu-

owana (36%). Potwierdza to przekonanie autorów ankiety, że pewne elementy zarzą-

dzania wiedzą w urzędzie występują, jednak z pewnością nie są one nazwane i nie two-

rzą spójnego systemu. 

Gdybyśmy wiedzieli, co wiemy… - proszę podać przykłady lokalizowania zasobów 

wiedzy w Urzędzie Miejskim to kolejne pytanie. Respondenci dostrzegli głównie te 

elementy lokalizowania wiedzy (można było wskazać jedną lub więcej odpowiedzi), 

które „są obligatoryjne” i wynikają z relacji kandydat do pracy - pracodawca oraz obo-

wiązku opracowania zakresów obowiązków pracowników urzędu (tabela 1). 

Odpowiedzi respondentów wskazują, że warto zastanowić się nad doskonaleniem 

kontaktów poziomych w urzędzie oraz nad stworzeniem mapy wiedzy urzędu, gdyż 

kierownicy dalecy są od stwierdzenia, że ich wiedza w tym zakresie jest wystarczająca, 

natomiast potrzeba jest oczywista. 

Tabela 1. Przykłady lokalizowania wiedzy w opinii kierowników UM w Elblągu 

 % wskazań 

Starannie przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z 

osobami starającymi się o pracę w UM 
48 

Jasne określanie kompetencji poszczególnych osób w każdym 

wydziale UM 
58 

Mapa ekspertów wewnętrznych, tj. pracowników UM 

zatrudnionych w różnych wydziałach i posiadających 

unikalną wiedzę przydatną w rozwiązywaniu problemów 

22 

Bezpośrednie kontakty poziome ekspertów wewnętrznych, 

służące późniejszym optymalnym decyzjom 
36 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wskazanie przykładów pozyskiwania wiedzy w badanym urzędzie to kolejne zaga-

danie postawione respondentom. Odpowiedzi jasno wskazują, że kierownicy przykła-

dają największe znaczenie do analizy skarg i uwag klientów urzędu (tabela 2). To 

                                                           
14 Na przykładzie wybranego miasta widać rozrost administracji publicznej po reformie samorządowej. 
15 Informacja własna. 
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ważny i pozytywny sygnał, świadczący o tym, że w reakcjach mieszkańców miasta – 

klientów urzędu, upatruje się niezwykle cenne źródło informacji, które mogą pomóc 

doskonalić funkcjonowanie urzędu i lepiej rozwiązywać problemy mieszkańców miasta. 

Cenne byłoby stworzenie bazy informacji zawierającej pytania, skargi i uwagi klientów, 

gdyż jak piszą Nonaka i Takeuchi dokumentacja taka będzie przydatna w przyszłości do 

zinternalizowania doświadczenia
16

 a w efekcie dla doskonalenia jakości oferowanych 

usług.  

Ważnym elementem pozyskiwania wiedzy w opinii respondentów stanowi rozsze-

rzanie kontaktów pomiędzy pracownikami odpowiednich wydziałów urzędu. Wskazuje 

to, iż możliwość dzielenia się wiedzą jest wykorzystywana i doceniana. Natomiast 

przekonanie, że problemy innych miast (na poziomie kompetencji odpowiednich wy-

działów) ze względu na specyfikę danego miasta są nieporównywalne, jest zupełnie 

nieaktualne. Jak widać w taki sposób urzędnicy posługują się (bardziej lub mniej świa-

domie) benchmarkingiem zewnętrznym jako narzędziem doskonalenia ich pracy. 

Respondenci potwierdzili, że badania dotyczące jakości usług urzędu w ocenie ich 

odbiorców są fragmentaryczne. To z pewnością słaba strona pozyskiwania wiedzy przez 

Urząd Miejski w Elblągu. Nieliczne odpowiedzi wskazujące decentralizację zarządzania 

jako źródło współpracy poszczególnych wydziałów urzędu z organizacjami zewnętrz-

nymi mogą świadczyć o tym, że oczekiwania respondentów dotyczące rozszerzania 

samodzielności są znaczne. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię Christiny Evans, 

która podkreśla, że „samodzielność jest możliwa tylko wtedy, kiedy istnieje swobodny 

przepływ informacji w górę, w dół i w poprzek organizacji”
17

. Czy możliwe jest zde-

centralizowanie zarządzania w urzędzie miejskim? Zakładając, że odpowiedź na tak 

sformułowane pytanie będzie twierdząca, nasuwa się kolejne, jak to uczynić, zachowu-

jąc silne centrum władzy urzędu pełniącej funkcję bardziej koordynującą i kontrolną niż 

bezpośrednio kierowniczą. 

Tabela 2. Przykłady pozyskiwania wiedzy w opinii kierowników UM w Elblągu 

 % wskazań 

Wnikliwe rozpatrywanie skarg i uwag klientów Urzędu 82 

Zlecenie badań dotyczących oceny jakości usług oferowanych 

klientom Urzędu 
10 

Decentralizacja zarządzania w Urzędzie umożliwiająca 

nawiązywanie współpracy wydziałów z organizacjami 

zewnętrznymi 

12 

Rozszerzanie kontaktów pracownikami odpowiednich 

wydziałów innych urzędów miejskich 
44 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wiedza zlokalizowana w organizacji oraz pozyskana z zewnątrz powinna być trato-

wana dynamicznie. Oznacza to, że wiedzę posiadaną trzeba rozwijać. Czy w Urzędzie 

Miejskim w Elblągu stwarzane są, w opinii respondentów, możliwości rozwijania wie-

dzy? 

Respondenci jako przykłady rozwijania wiedzy najczęściej wskazywali możliwość 

udziału w licznych szkoleniach z zakresu tematyki przydatnej w pracy (tabela 3). 

                                                           
16 Nonaka I., Takeuchi H., op.cit., s. 93-94.  
17 Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 54. 
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W rozmowie z przedstawicielem urzędu uzyskano informację, że problemem jest 

znaczna liczba ofert szkoleniowych, których przydatność, a przede wszystkim jakość, 

trudno ocenić. Sytuacja ta jest przejawem, w skali mikro, dezorientacji informacyjnej 

związanej z dynamicznym wzrostem informacji i dewaluacją globalnej wiedzy społe-

czeństwa
18

.  

Kierownicy uznali (aż połowa lub tylko połowa z nich), że władze urzędu sprzyjają 

zgłaszaniu rozwiązań w zakresie doskonalenia funkcjonowania i wizerunku urzędu. Ta 

obserwacja nie jest spójna z wątpliwościami zgłaszanymi przez 82% ankietowanych, 

dostrzegających niewielką tolerancję władz na popełnianie błędów, jako nieuchronnej 

ceny wprowadzanych zmian. Niepokojący jest także zgłaszany przez respondentów 

sygnał o braku czasu na refleksję, co jest jedną z podstawowych cech organizacji uczą-

cej się, spowodowanym zdominowaniem pracy przez bieżące obowiązki. 

Tabela 3. Przykłady rozwijania wiedzy w opinii kierowników UM w Elblągu 

 % wskazań 

Władze sprzyjają zgłaszaniu rozwiązań usprawniających 

pracę i poprawiających wizerunek Urzędu 
50 

Organizowanie nieodpłatnych szkoleń z zakresu tematyki 

przydatnej w pracy 
64 

Czas na myślenie a nie wyłącznie realizacje bieżących 

obowiązków 
32 

Tolerowanie ewentualnych błędów (pod warunkiem, że nie są 

one stałą praktyką) jako ceny dojścia do doskonalenia 

funkcjonowania Urzędu, co sprzyja kreatywności pomysłów 

18 

Źródło: Opracowanie własne. 

Bardzo ważnym procesem zarządzania wiedzą, który napotyka na silne bariery w or-

ganizacji publicznej, jest dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie jej. „Dziel i rządź” 

czy „dziel i rozpowszechniaj wiedzę” – proszę podać przykłady rozpowszechniania 

wiedzy i reprezentowanym urzędzie – tak sformułowano pytanie dotyczące tego pro-

cesu zarządzania wiedzą. Respondenci wskazywali głównie przykłady korzystania 

w praktyce z metody szkolenia szkolących oraz tworzenie zespołów projektowych (ta-

bela 4). Wynika to najprawdopodobniej z faktu, iż w urzędzie stało się niemal tradycją 

organizowanie zespołów międzywydziałowych, które opracowują aplikacje dotyczące 

funduszy UE. Sukcesy w tym zakresie potwierdzają wysoki profesjonalizm zespołów, 

przygotowanych do realizacji stawianych zadań, a przynależność ich członków do róż-

nych wydziałów urzędu nie stanowi żadnej przeszkody
19

.  

Mniejszą rolę w zakresie dzielenia się i rozpowszechniania wiedzy w UM w Elblągu 

w opinii ankietowanych odgrywa stały, na bieżąco aktualizowany dostęp do wszelkiej 

potrzebnej informacji. Praktycznie niedostrzegane są próby benchmarkingu wewnętrz-

nego w urzędzie, a próby doskonalenia kultury organizacyjnej urzędu, co mogłoby 

sprzyjać większej otwartości w dzieleniu się wiedzą, zamiast traktowania jej jako wy-

łącznie jako źródła przewagi konkurencyjnej, zauważa zaledwie 14 spośród 49 respon-

dentów. 

                                                           
18 Perechuda K., op.cit., s.176. 
19 Brozdowski P., Dyrlico J., Leja K., Wybrane elementy zarządzanie wiedzą w organizacji publicznej na 

przykładzie Urzędu Miasta Elbląga, e-mentor, nr 2(9), 2005, s. 55. 
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Tabela 4. Przykłady dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej w opinii 

kierowników Urzędu Miejskiego w Elblągu 

 % wskazań 

Stały i na bieżąco aktualizowany dostęp do wszelkiej 

potrzebnej mi wiedzy i informacji 
42 

Obowiązek przekazania osobom zainteresowanym wiedzy 

zdobytej w trakcie szkoleń  
64 

Tworzenie zespołów projektowych (zadaniowych) złożonych 

przejrzystość pracowników różnych wydziałów 
62 

Kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej 

sprzyjającej kruszeniu się oporów indywidualnych 

pracowników przed dzieleniem się wiedzą i traktowanie jej 

jako źródła przewagi konkurencyjnej 

28 

Podejmowanie prób porównania efektywności 

funkcjonowania poszczególnych wydziałów 
18 

Źródło: Opracowanie własne. 

W kolejnym pytaniu pytano o czynniki sprzyjające wykorzystywaniu wiedzy w ba-

danym urzędzie. Zdaniem respondentów (tabela 5), najważniejszym czynnikiem wspie-

rającym wykorzystanie wiedzy jest przyjęcie „obrony” przed rutyną jako postawy stan-

dardowej oraz przekonanie o konieczności stałego rozwoju (wskazania ponad połowy 

kierowników). Wynika to najprawdopodobniej z faktu, iż zmienność otoczenia (głównie 

prawnego i politycznego) oraz rosnąca presja ze strony klientów urzędu (mieszkańców 

miasta) nie pozwala na to, aby pracę w urzędzie można było uznać za spokojną i wy-

godną.  

Istotnymi czynnikami sprzyjającymi wykorzystywaniu wiedzy w opinii ankietowa-

nych są również klimat panujący w urzędzie oraz przejrzystość dokumentacji, choć 

w tym drugim wypadku należałoby oczekiwać znacznie większej liczby wskazań. Zale-

dwie 30% respondentów uważa, że warunki pracy są odpowiednie dla rozpowszechnia-

nia wiedzy w urzędzie. Trudno tu liczyć na wyraźną poprawę chyba, że udałoby się 

(zgodnie z przepisami prawa) zarchiwizować dokumenty w wersji elektronicznej oraz 

wyraźne rozszerzyć zakres spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić przez Internet.  

Tabela 5. Czynniki sprzyjające wykorzystywaniu wiedzy w UM w Elblągu 

 % wskazań 

Zachęcanie pracowników do artykułowania swoich potrzeb 34 

Kultura organizacyjna (atmosfera) w urzędzie 42 

Przyjęcie jako standard obronę przed rutyną w pracy i 

przekonanie o konieczności permanentnego rozwoju 
52 

Przejrzystość dokumentacji wewnętrznej 42 

Warunki pracy (przyjazne środowisko pracy, odpowiednia 

przestrzeń biurowa) 
30 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ostatnim, lecz z pewnością równie ważnym jak poprzednie, elementem zarządzania 

wiedzą jest zachowywanie wiedzy. Jako przykłady zachowywania wiedzy respondenci 

wskazywali najczęściej zachęcanie do pracy w zespołach (tabela 6). Taka ocena może 

świadczyć o tym, że władze urzędu doceniają pracę zespołową jako główną metodę 
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rozwiązywania wszelkich problemów. Kolejnym przykładem, wskazywanym jednak 

znacznie rzadziej, jest rozważne podejmowanie decyzji o zwalnianiu pracowników oraz 

wyróżnianiu pracowników szczególnie cennych dla funkcjonowania urzędu. Może to 

przemawiać na korzyść twierdzenia, że pracownicy są traktowani podmiotowo, jako 

najcenniejszy zasób organizacji. Respondenci wskazują wyraźnie, że w urzędzie bra-

kuje dokumentowania podstawowych wydarzeń, osiągnięć i porażek, co może prowa-

dzić do „nieciągłości” w przekazie doświadczeń a w efekcie powielania wcześniejszych 

błędów i powtórnego poszukiwania znalezionych już wcześniej rozwiązań. Zastanowić 

się też należałoby nad możliwościami tworzenia nowych baz, zgodnie z potrzebami 

pracowników oraz rozwiązaniem problemów związanych z zajmowaniem znacznej 

powierzchni przez dokumentację, której można byłoby się pozbyć. 

Respondenci odpowiadając na pytanie otwarte: w jako sposób Urząd radzi sobie 

z utratą wiedzy wskazali elementy polityki kadrowej sprzyjające zachowywaniu wie-

dzy, polegające na przydzielaniu młodych – początkujących pracowników do stanowisk 

pracy zajmowanych przez urzędników doświadczonych, wybierających się na emery-

turę. Innym czynnikiem sprzyjającym zachowaniu wiedzy jest permanentne szkolenie 

pracowników. Natomiast 6 respondentów stwierdziło, że urząd nie radzi sobie z utratą 

wiedzy. 

Tabela 6. Przykłady zachowywania wiedzy w Urzędzie Miejskim w Elblągu 

 % wskazań 

Bardzo rozważne podejmowanie decyzji o zwalnianiu 

pracowników (traktowanych jako źródło wiedzy), 

motywowanie szczególnie cennych pracowników do 

pozostania w UM 

42 

Tworzenie ścieżek kariery pracowników – budowanie relacji 

mistrz-uczeń 
24 

Zachęcanie do pracy w zespołach, co sprzyja zachowywaniu 

wiedzy 
62 

Szczegółowe i czytelne dla odbiorców dokumentowanie 

najważniejszych wydarzeń, osiągnięć i porażek 
28 

Tworzenie baz na podstawie zgłaszanych potrzeb 24 

Traktowanie jako ważnej umiejętność niszczenia 

niepotrzebnych dokumentów („cmentarzyskom” 

segregatorów-nie!) 

22 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ważną rolę w procesie wdrażania elementów zarządzania wiedzą pełnią narzędzia 

wspomagające. Osoby ankietowane, jako najczęściej wykorzystywane w UM w El-

blągu wskazywały następujące narzędzia: Internet (82%), system obiegu dokumentów 

(64%), bazy danych (62%) i pocztę elektroniczną (56%). Wymagającym zastanowienia 

jest fakt korzystania z intranetu zaledwie przez około 1/3 ankietowanych kierowników. 

Może to świadczyć, że sieć wewnętrzna jest mało użyteczna i wymaga modyfikacji. 

Zupełnie niedostrzegane przez respondentów są konferencje na odległość oraz systemy 

wspomagające zarządzania wiedzą, co potwierdza odpowiedzi na pytanie o stopień 

wdrożenia takiego systemu. 

Respondenci dostrzegali liczne korzyści w przypadku wprowadzenia systemu zarzą-

dzania wiedzą w urzędzie. Są nimi przede wszystkim (rysunek 1): lepsze zaspokajanie 
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potrzeb mieszkańców (średnia ważona ocena - 4,6 w skali od 0 - brak korzyści do 5 - 

największe korzyści), wzrost jakości świadczonych usług (4,4), usprawnienie zarządza-

nia (4,1) oraz wzrost motywacji i satysfakcji pracowników. Ciekawy jest fakt, iż re-

spondenci nie dostrzegają korzyści, jakimi będzie redukcja kosztów funkcjonowania 

urzędu (2,0) oraz uważają, że zarządzanie wiedzą w niewielkim stopniu wpłynie na 

oszczędność czasu (3,1). Nie są też przekonani, że proponowane rozwiązanie może 

stanowić swoisty katalizator szerszego niż dotychczas wdrażania rozwiązań innowacyj-

nych w urzędzie (3,4). 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

re
d

u
k

cj
a 

k
o

sz
tó

w

w
zr

o
st

 j
ak

o
śc

i

św
ia

d
cz

o
n

y
ch

 u
sł

u
g

b
u

d
o

w
a 

w
iz

er
u

n
k

u

le
p

sz
e 

za
sp

o
k

aj
an

ie

p
o

tr
ze

b

m
ie

sz
k

ań
có

w

u
sp

ra
w

n
ia

n
ie

za
rz

ąd
za

n
ia

w
zr

o
st

 e
fe

k
ty

w
n

o
śc

i

p
ra

cy

p
o

zy
sk

iw
an

ie

w
y

k
w

al
if

ik
o

w
an

y
ch

p
ra

co
w

n
ik

ó
w

o
sz

cz
ęd

n
o

ść
 c

za
su

w
zr

o
st

in
n

o
w

ac
y

jn
o

śc
i

w
zr

o
st

 m
o

ty
w

ac
ji

 i

sa
ty

sf
ak

cj
i

p
ra

co
w

n
ik

ó
w

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 1. Oczekiwane korzyści z zarządzania wiedzą w UM w Elblągu (skala od 

1-brak korzyści do 5- największe korzyści) 
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Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 2. Bariery we wprowadzaniu zarządzania wiedzą w UM w Elblągu (skala 

od 1-brak bariery do 5- bardzo duża bariera) 

Jak wspomniano wcześniej, zasadniczym problemem przy wdrażaniu elementów za-

rządzania wiedzą w każdej organizacji są występujące bariery. Zdaniem autorów opra-

cowania, w urzędach publicznych bariery te są bardzo wyraźne głównie dlatego, że 

zatrudnieni tam przez wiele lat pracownicy nie są otwarci na zmiany, czemu sprzyja 

fakt braku konkurencji wśród urzędów publicznych. W ankiecie sformułowano pytanie 

dotyczące potencjalnych zagrożeń (barier) podczas wdrażania elementów wiedzą. Wy-
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niki okazały się rozbieżne od stereotypów (rysunek 2). Respondenci oceniają bowiem 

zagrożenia jako mniej znaczące niż mogłoby się wydawać. Co więcej około 1/3 ankie-

towanych kierowników odpowiedziało, że nie dostrzegają żadnych przeszkód. Najistot-

niejszym wskazanym zagrożeniem był opór przed dzieleniem się wiedzą, co pokazano 

już wcześniej oraz komunikacja w urzędzie, której niedoskonałości mogą utrudniać 

wdrożenie tego złożonego procesu.  

Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób osoby zajmujące się zarządzaniem wie-

dzą mogłyby pomóc Urzędowi Miejskiemu w Elblągu, respondenci dostrzegają zasad-

ność organizowania szkoleń w zakresie metod dzielenia się wiedzą oraz korzystanie 

z doradztwa i prezentacji współczesnych osiągnięć w zakresie zarządzania wiedzą, 

które mogą być przydatne w urzędzie. W trakcie spotkań respondenci chcieliby mieć 

możliwość zapoznania się ze sprawdzonymi praktykami praktyce rozwiązaniami ro-

dzimymi lub zagranicznymi. Zasadne też byłoby opracowanie modelu wdrażania ele-

mentów zarządzania wiedzą oraz monitorowanie wdrażanych procedur przez osoby 

z zewnątrz. Respondenci podkreślali też, że osoby zajmujące się zarządzaniem wiedzą 

mogłyby usystematyzować obieg informacji oraz zakres zadań poszczególnych wy-

działów.  

 

5. PODSUMOWANIE 

Maria Jarosz na podstawie danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ana-

lizuje syntetyczny wskaźnik efektów reform gospodarczych
20

 w różnych krajach. Oka-

zuje się, że w Polsce wskaźnik ten w roku 2003 wynosił 3,66; co świadczy o tym, że 

znajdujemy się na czele przemian wśród wszystkich krajów Europy Środkowo-

Wschodniej i Południowej
21

. Zdaniem M. Jarosz ten fakt wynika głównie z sukcesu 

prywatyzacji i wyzwolenia przedsiębiorczości Polaków. Wskaźnik efektów reform 

gospodarczych nie obejmuje, przynajmniej wprost, tak ważnych zagadnień jak przysto-

sowanie sektora publicznego, głównie organizacji rządowych i samorządowych wszyst-

kich szczebli do zmieniających się realiów gospodarczych. 

Autorzy opracowania, wychodząc z założenia, że rola państwa oraz organizacji pu-

blicznych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy jest nie do przecenienia, przepro-

wadzili badania, którymi objęto grupę kierowników średniego szczebla w wybranym 

urzędzie miejskim. Grupę tę wybrano, gdyż docenienie i wykorzystanie średniego 

szczebla zarządzania sprzyja organizacyjnemu tworzeniu wiedzy, co podkreślali już 

jedni z twórców zarządzania wiedzą Ikujiro Nonaka i Hirotaka Takeuchi, opisując 

wpływ zarządzania „środek - góra - dół” na tworzenie wiedzy w organizacji
22

. 

Przeprowadzenie ankiety poprzedzono seminarium, w trakcie którego starano się 

przybliżyć respondentom problematykę zarządzania wiedzą oraz wskazać, iż celem 

badań jest zaproponowanie innego niż dotychczas spojrzenia na rolę i wykorzystania 

                                                           
20 Średnia wskaźników efektów w dziedzinie dużej i małej prywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, 

liberalizacji cen, handlu i wymiany zagranicznej, polityki wspierania konkurencji, reformy systemu 

bankowego, rozwoju rynków kapitałowych i niebankowych instytucji finansowych; reformy infrastruktury, 
telekomunikacji, elektroenergetyki, kolei żelaznych, dróg, wodociągów i kanalizacji. Skala od 1 (brak reform) 

do 4,3 (reformy są zakończone) - Jarosz M., Plusy i minusy transformacji, referat wygłoszony 23 czerwca 

2005 r. w trakcie seminarium pt. Krytyczna Teoria Organizacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i 
Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie – www.wspiz.edu.pl.  
21 Ibidem. 
22 Por. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 158-162. 

http://www.wspiz.edu.pl/
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wiedzy w urzędzie a także stanowi próbę uporządkowania wiedzy już posiadanej. Auto-

rzy ankiety podkreślali, że oznacza to w praktyce dostrzeżenie i wskazanie sposobów 

wzmocnienia atutów i eliminowanie lub minimalizowanie słabości w zakresie wykorzy-

stania wiedzy w urzędzie.  

Wnioski z przeprowadzonych badań mogą odnosić się do wybranego urzędu a jakie-

kolwiek uogólnienia byłyby nieuprawnione. 

Wyniki badań wskazują, że kierownicy średniego szczebla Urzędu Miejskiego w El-

blągu dostrzegają wdrażanie poszczególnych elementy zarządzania wiedzą (oczywiście 

tak nienazwanych) w urzędzie. Rozszerzenie wiedzy na ten temat mogłoby usystema-

tyzować te działania, stąd zasadne jest zorganizowanie warsztatów dla wybranych pra-

cowników, w trakcie których można byłoby wskazać sposoby wdrożenia zarządzania 

wiedzą do praktyki urzędu. Działaniom tym powinno towarzyszyć szybkie wdrożenie 

do praktyki funkcjonowania urzędu możliwości załatwienia wielu spraw za pośrednic-

twem Internetu.  

Zastanawiające odpowiedzi respondentów na pytanie o potencjalne bariery, które 

mogą wystąpić podczas wdrażania elementów zarządzania wiedzą (rysunek 2) skłaniają 

autorów opracowania do stwierdzenia o zasadności a nawet konieczności przeprowa-

dzenia warsztatów dotyczących tej problematyki
23

. 

Najważniejszym narzędziem wspomagającym zarządzanie wiedzą w organizacjach 

wskazywanym w wielu przeprowadzonych badaniach, również prezentowanym w tym 

opracowaniu, jest ogólnoświatowa sieć Internet. Sukces „filozofii” zarządzania wiedzą 

w poszczególnych organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych, w przekonaniu 

autorów, zależeć będzie głównie od tego, czy uda się przekonać do niej pracowników – 

a to jest zadanie bardzo złożone. Zasadniczą rolę w tym zakresie można upatrywać 

w rozwijaniu kontaktów bezpośrednich, doskonaleniu umiejętności interpersonalnych 

pracowników (kierownictwo będzie pełniło w coraz większym stopniu funkcję koordy-

nującą). Trzeba zgodzić się z Jolantą Szaban, która za Hildebrandtem wymienia nastę-

pujące mity związane z zarządzaniem wiedzą: 

 założenie, że technologie informacyjne (IT) + zarządzanie wiedzą (KM) ozna-

cza samospełniający się sukces organizacji, 

 IT mogą przechowywać ludzką inteligencję i doświadczenia, 

 IT mogą rozprzestrzeniać inteligencję człowieka
24

 

W organizacji publicznej należy również odpowiedzieć sobie na podstawowe 

pytania, jaka jest nasza rola, dokąd zmierzamy, co oznacza służba publiczna, w jaki 

sposób będziemy zmierzać do realizacji głównych celów, jak skutecznie wprowadzać 

zmiany, aby nie rujnować dotychczasowego dorobku, ale wyraźnie nadążać za potrze-

bami i oczekiwaniami klientów. 

Sukces wdrażania zarządzania wiedzą musi być poprzedzony rozstrzygnięciem tych 

kwestii, gdyż „dopóki w organizacjach nie będzie pełnego zrozumienia tych proble-

mów, dopóty zarządzanie wiedzą pozostanie koncepcją mglistą i bezkształtną
25

. Aby tak 

się nie stało kierownictwo każdej organizacji, w tym również Urzędu Miejskiego 

w Elblągu musi doprowadzić do tego, aby urząd „oddychał wiedzą”. W innym 

                                                           
23 Por. Evans Ch., s.56. 
24 Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. 

Koźmińskiego, Warszawa 2004, s.59-61. 
25 Tamże, s.65. 
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przypadku może dojść do podobnej sytuacji, jaka miała miejsce w organizacjach, 

w których przed laty uznano, że do praktyki należy wprowadzić elementy marketingu. 

W rzeczywistości nazwę „dział sprzedaży” zmieniono na „dział marketingu” i dziwiono 

się, że nic się nie zmieniło… 

Opisane w artykule badania ankietowe pokazały, że wśród kadry kierowniczej wy-

branego urzędu nie brakuje osób otwartych na zmiany oraz przeświadczonych, że wdro-

żenie elementów zarządzania wiedzą do codziennej praktyki może wpłynąć na dosko-

nalenia funkcjonowania urzędu i pozytywnie wpłynąć na jego wizerunek i wzrost za-

ufania do urzędu jako organizacji nowoczesnej i otwartej na potrzeby swoich klientów, 

zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Zarządzanie wiedzą nabiera również w Polsce coraz większego rozmachu, trafiając 

do coraz to nowych obszarów. Nie jest to z pewnością zadanie łatwe i szybkie w reali-

zacji, lecz długotrwały i złożony proces. Zarządzanie wiedzą nie jest paneceum na 

wszelkie słabości ani „wytrychem” do rozwiązania wszelkich problemów. 

Autorzy opracowania mają nadzieję, że przeprowadzone badania staną się impulsem 

do dalszych poszukiwań najlepszych sposobów wykorzystania wiedzy w Urzędzie 

Miejskim w Elblągu. 
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