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Organizacje niekomercyjne pełnią ważną rolę w budowaniu gospodarki opartej na 

wiedzy. Wśród nich szczególne miejsce zajmują szkoły wyższe oraz jednostki admini-

stracji publicznej. Coraz wyraźniej dostrzegana jest działalność organizacji pozarządo-

wych, powoływanych z inicjatywy społecznej, które na ogół realizują ważne zadania 

oddelegowane przez państwo. Wszystkie te organizacje łączy jedno – ich głównym 

celem nie jest zysk. Cechą łączącą autorów monografii jest zainteresowanie wykorzy-

staniem narzędzi zarządzania wiedzą w doskonaleniu wybranych organizacji niekomer-

cyjnych – szkół wyższych, organizacji administracji publicznej i organizacji pozarzą-

dowych. 

Jednym z podstawowych zadań szkół wyższych jest przygotowanie przyszłych ab-

solwentów do współtworzenia interaktywnego modelu tworzenia wiedzy w gospodarce. 

Model linearny, w którym wiedza wyprodukowana jest przesyłana a następnie stoso-

wana w praktyce (lub też nie) jest zastępowany innym, na który składa się szereg wza-

jemnych powiązań pomiędzy tworzeniem, przesyłaniem i zastosowaniem wiedzy. 

Uczelnia staje się jednym z aktorów gry, którą można by nazwać współtworzeniem 

gospodarki opartej na wiedzy. Takie wyzwania wymagają nowego spojrzenia na szkołę 

wyższą – jej rolę, zadania, odpowiedzialność społeczną za jakość oferowanych usług 

a także efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na szkol-

nictwo wyższe. 

Gospodarka oparta na wiedzy wymaga wsparcia ze strony państwa w tworzeniu do-

brego prawa a także zapewnienia jakości funkcjonowania urzędów publicznych, za-

równo rządowych jak i samorządowych. Pracownicy urzędów administracji publicznej 

określani są coraz częściej jako menedżerowie publiczni, jednak droga do tego, aby 

można było mówić o powszechności przyjaznej administracji publicznej jest jeszcze 

długa i z pewnością wyboista. Trudno bowiem zadekretować zmianę zachowań z trady-

cyjnych na rynkowe, kierunek jest jednak jasny – osoba odwiedzająca każdy urząd 

publiczny jest klientem i ma prawo oczekiwać obsługi wysokiej jakości. Próba wdroże-

nia osiągnięć zarządzania wiedzą w organizacjach publicznych może temu sprzyjać. 

Gospodarka rynkowa oraz demokracja sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatel-

skiego. Zasadniczą rolę odgrywają tu dziesiątki tysięcy organizacji pozarządowych, 

prowadzących działalność na najróżniejszych polach. Instytucje państwa tworzą prawo 

oraz klimat sprzyjający tworzeniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zada-

niem organizacji pozarządowych jest jak najlepsze zagospodarowanie możliwości. 

Zasadne jest wcześniejsze postawienie diagnozy, dotyczącej poziomu znajomości 

i wdrażania narzędzi zarządzania wiedzą w tych organizacjach. 

Monografia składa się z trzech części. Pierwsza część dotyczy zagadnień zarządzania 

wiedzą i informacją w szkolnictwie wyższym. Przedstawiono tu kilka aspektów zwią-

zanych z procesem kształcenia i procesem badawczym. 

Rozdział pierwszy „Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej”, 

autorstwa Andrzeja Szuwarzyńskiego, wskazuje na istotność pomiaru efektywności 

w uczelniach wyższych będących miejscem kreowania i udostępniania wiedzy. Pu-

bliczne instytucje szkolnictwa wyższego, finansowane z dotacji budżetowej, narażone 

na wpływ burzliwego otoczenia, są zmuszone do zwiększania efektywności wykorzy-
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stywania ograniczonych zasobów. Podkreślono rolę pomiaru w zarządzaniu. Przedsta-

wiono tu możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis do oceny 

względnej efektywności procesu kształcenia.  

Kolejny rozdział „Problemy zarządzania kapitałem intelektualnym w szkole wyż-

szej”, autorstwa Marzeny Grzesiak, przedstawia zagadnienia związane z pomiarem 

i zarządzaniem aktywami niematerialnymi w szkole wyższej.  

Rozdziały trzeci i czwarty przedstawiają zagadnienia związane z szeroko rozumia-

nym zarządzaniem informacją w uczelniach. Marek Frankowicz wraz ze współautorami 

przedstawia uczelnię jako system adaptacyjny w kontekście czekających polskie szkol-

nictwo wyższe zmian. Przedstawia też praktyczne doświadczenia związane z projekto-

waniem i wdrażaniem systemu informacyjnego wspomagającego prace uczelni. 

Kontynuacją tematyki zarządzania informacją jest rozdział piąty „Gromadzenie 

i upowszechnianie informacji dotyczących procesu kształcenia jako warunek doskona-

lenia jakości w szkole wyższej”, autorstwa Dawida Wosika. Autor dokonuje identyfika-

cji tych elementów systemowych w zarządzaniu szkołą wyższą, które w największym 

stopniu wpływają na doskonalenie jakości kształcenia. Dokonano tu zestawienia kon-

cepcji zarządzania jakością z zarządzaniem wiedzą oraz wskazano na najbardziej uży-

teczne rozwiązania organizacyjne w zakresie zapewnienia jakości. 

W drugiej części autorzy skupiają się na zagadnieniach zarządzania wiedzą w admi-

nistracji publicznej.  

Rozdział szósty „Organizacje administracji publicznej jako organizacje oparte na 

wiedzy” autorstwa Jolanty Szaban podkreśla, że dla inteligentnej jednostek organiza-

cyjnych administracji publicznej zarządzanie wiedzą musi być praktyczne i ukierunko-

wane na popieranie najistotniejszych celów organizacji. Bez inteligentnych pracowni-

ków na wszystkich szczeblach zarządzania nie jest to możliwe. To, co się naprawdę dziś 

liczy, to sposób, w jaki użytkownicy korzystają z zasobów informacyjnych, a ten zależy 

od inteligencji pracowników, ich wiedzy i umiejętności. 

Krzysztof Leja wraz ze współautorami w rozdziale „Zarządzanie wiedzą w urzędzie 

administracji publicznej – opinie kierowników Urzędu Miejskiego w Elblągu” przed-

stawia studium przypadku. Jest to praktyczna weryfikacja rozważań zawartych w roz-

dziale poprzednim. Opisane w artykule badania ankietowe pokazały, że wśród kadry 

kierowniczej wybranego urzędu nie brakuje osób otwartych na zmiany oraz przeświad-

czonych, że wdrożenie elementów zarządzania wiedzą do codziennej praktyki może 

wpłynąć na doskonalenia funkcjonowania urzędu i pozytywnie wpłynąć na jego wize-

runek i wzrost zaufania do urzędu jako organizacji nowoczesnej i otwartej na potrzeby 

swoich klientów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Ostatnia część „Zarządzanie wiedzą w organizacjach pozarządowych”, autorstwa 

Zofii Łapniewskiej i Edwarda Szczerbickiego, to zwrócenie uwagi na zarządzanie 

wiedzą w trzecim sektorze. Organizacje te mają różne profile działalności, jednakże 

pełnią równie odpowiedzialną rolę w społeczeństwie, jak i firmy czy sektor rządowy.  

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy to zadanie nie tylko dla biznesu, ale rów-

nież dla instytucji nie nastawionych na zysk. Ta publikacja ma przybliżyć Czytelnikowi 

te problemy i zainspirować do dalszych rozważań.  
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