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• Wstęp
Zarządzanie w XXI wieku stoi w obliczu nowych wyzwań związanych z uwarunkowaniami gospodarki opartej na wiedzy (know/edge based economy) . Jak słusznie
podkreślają W. M. Grudzewski i I. Hejduk, kluczowe kategorie przyszłości w zarzą
dzan iu to różnorodność i e l astyczność , adaptacyjność , zdolność do reagowania na
otoczenie i ukierunkowanie na spełnienie oczekiwań klienta tak, aby nasze produkty
i usługi satysfakcjonowały jego potrzeby.1 Przedsięb i orstwa działające w gospodarce
opartej na wiedzy są zmuszone do poszukiwania nowych paradygmatów zarządza
nia, które w większym stopniu będą koncentrowały się na dyfuzji informacji i wiedzy,
doskonaleniu kluczowych kompetencj i przedsiębiorstwa , rozwijan iu wiedzy i umiejętności pracowników, wspieraniu organizacyjnego uczenia s ię oraz kreowania nowych rozwiązań organizacyjnych. Warto w tym miejscu zacytować myśli wybitnego
naukowca i wizjonera P. Druckera , który, doceniając znaczenie pozyskiwania, interpretowania i łączenia wiedzy oraz przekładanie jej na praktyczne działania , zwraca
uwagę na potrzebę rozwijania „zarządzania opartego na wiedzy."2 Według P Druckera istotą współczesnego zarządzania jest produktywne wykorzystywanie wiedzy.
Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, a nie techn ik czy procedur 3 Wymusza
to potrzebę nowego spojrzenia na uwarunkowania rozwoju współczesnych przedsię
biorstw, uwzględniając znaczenie zasobów wiedzy organizacyjnej jak również kluczową rolę wiedzy wykorzystywanej przez pracowników.4
Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania wiedzą w ujęciu
kompleksowym, aby w największym stopniu uwzględnić realne zjawiska w praktyce
zarządzania . 5 Warto również dodać, że aktualnie umiejętność zarządzania wiedzą
jest uważana za jedną z ważniejszych kompetencji współczesnych menedżerów.
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1
Grudzewski W. M., Hejduk I. , Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu [w:] Grudzewski W.M .
(red .) Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, Wyższa Szkoła
Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach , Katowice 2007, s. 11
2
Edersheim E. H., Przesianie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 42.
3
Edersheim E. H., Przesianie ..., op. cit. , s. 25.
4
zob . Buckman R. H., Building a knowledge driven organization, McGraw-Hill Companies, Inc. , New York
2004, s. 49-60; Bush P., Tacit Knowledge in Organizational Learning, IGI Global , London 2008, s. 3-8, 134-139.
5
zob. Practical Aspects of Knowledge Management. 7'" International Conference, PAKM Yokohama, November 2008, Yamaguchi T. (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.
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• Jak należy rozumieć zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie?
Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że w literaturze przedmiotu występuje wiele
różnych ujęć interpretacyjnych zarządzania wiedzą, co sprawia, że trudno jest precyzyjnie wskazać jedną, powszechnie akceptowalną definicję. Podejmując próbę celującą w przybliżenie rozumienia tego pojęcia, można wskazać kilka interesujących
interpretacji, co zostało przedstawione poniżej (tab.1 ).
•

Tablica 1 Definiowanie zarządzania wiedzą
Zarządzanie wiedzą jest

zintegrowanym procesem
lektualnego w trwałą wartość dla organizacji.

przekształcania

zasobów wiedzy oraz

kapitału

inte-

Zarządzanie wiedzą obejmuje ogół działań tworzących procesy umożliwiające pozyskiwanie, tworzenie, dzielenie się wiedzą oraz skuteczne wykorzystywanie wszystkich zasobów wiedzy do realizacji

celów organizacji.
Zarządzanie wiedzą jest podstawą

kreowania kapitału intelektualnego dzięki umiejętnemu, synergicznemu wykorzystywaniu wiedzy instytucjonalnej i potencja/u wiedzy kapitału ludzkiego, przy wsparciu
technologii informatycznych.
Stanowi umiejętne połączenie procesów eksploatacji i eksploracji wiedzy w celu
przewagi konkurencyjnej.
sztuką budowania wartości organizacji poprzez wykorzystywanie zasobów
niemateńalnych w celu zwiększania konkurencyjności rynkowej, w połączeniu

Jest

zaangażowaniem

osiągnięcia trwałej

wiedzy oraz aktywów
z kreatywnością oraz

ludzi.

Żródło: opracowanie własne.

Dla

wyjaśnienia

istoty zarządzania

wiedzą i sformułowania własnej

definicji przy-

jęto następujące założenia związane

z rolą wiedzy w procesach zarządzania:
• wiedza stanowi zasób wykorzystywany w każdym obszarze zarządzania firmą i na
każdym szczeblu;
rzadko kiedy występuje jeden rodzaj czy kategoria wiedzy, a znacznie częściej
tworzone są zintegrowane wiązki różnego rodzaju wiedzy·
• wiedza jest tworzona przez ludzi;
• wiedza stanowi podstawę do kreowania procesów innowacyjnych w organizacji;
• w oparciu o zintegrowaną wiązkę wiedzy konfigurowane są kluczowe procesy biznesowe oraz rozwijane kluczowe kompetencje konkurencyjności;
• jakość, aktualność i wartość wytworzonej wiedzy jest weryfikowana przez otoczenie,
rynek i klienta, który ocenia, jaką wartość stanowi dla niego produkt, bądż usługa;
• wiedza dla współczesnego przedsiębiorstwa jest bardzo cennym, strategicznym
zasobem, warunkującym funkcjonowanie i rozwój ;
• organizowanie procesów pozyskiwania wiedzy, sposobów jej rozpowszechniania
efektywnego wykorzystywania w organizacji to kluczowy element zarządzania
współczesnym przedsiębiorstwem.
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Zarządzanie wiedzą to

nowoczesna koncepcja zarządzania strategicznego współ
czesnym przedsiębiorstwem , która jest ukierunkowana na tworzenie wartości organizacji w oparciu o umiejętne pozyskiwanie z otoczenia i wykorzystywanie wszystkich
posiadanych zasobów wiedzy organizacyjnej oraz budowanie kapitału intelektualnego. Uwarunkowania decyzyjne skoncentrowane na wykorzystywaniu wszystkich
posiadanych zasobów wiedzy w procesie kreowania kapitału intelektualnego zwięk
szają konkurencyjność przedsiębiorstwa i mają strategiczny wymiar Zarządzanie
wiedzą powinno być postrzegane w ujęciu procesowym jako przemyślany, i celowo
zaplanowany, usystematyzowany, poddawany permanentnej weryfikacji i kontroli ,
zintegrowany proces organizacyjny łączący zarządzanie zasobami ludzkimi , kluczowymi procesami biznesowymi i procedurami , przy wykorzystywaniu nowoczesnych
technologii i systemów teleinformatycznych. Istotnym elementem jest dynamika
i wzajemne powiązania procesów wpływających na kreowanie wiedzy organizacyjnej,6 które składają się na cykl zarządzania wiedzą.
Rysunek 1. Cykl zarządza nia wi edzą w przedsiębiorstwie

•

.- · - · - · - • - · - . - · - . - . - . - · - . - .

kreowanie
wiedzy

pozyskiwanie
wiedzy

transfer
wiedzy

dzielenie
się wiedzą

. - · - . - -- . - . - • - · - . - · - ·1

wykorzystywanie
wiedzy w praktyce

wzbogacanie wiedzy poprzez zastosowanie w praktyce, generowanie nowych pomysłów,
udoskonalanie istniejących procesów biznesowych, kreowanie innowacyjnych rozwiązań itp.
'

''

i
:
i

produkty i usługi
oparte na wiedzy -

weryfikacja
wartości wiedzy
przez otoczenie

----1

l__________________________________________________________ _

aktual izacja i ochrona
wiedzy

, - . - . - • - . - . - , - .I

Żródło: opracowanie własne na podstawie Harrington H.J„ Voehl F„ Knowledge management excellence: the art of excel/ing in knowledge

management, Paten Press LLC, Chico 2007 s. 35.

Zasadne wydaje się podjęcie rozważań mających na celu przybliżenie istoty poszczególnych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych
z pozyskiwaniem nowej wiedzy.

8
Nona ka I. , A dynamie theory of organizational knowtedge creation [w:] Nonaka I. (ed .) Knowtedge management: critical perspectives on business and management, Routledge , New York 2005, s. 153-156.
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Rysunek 2. Najważniejsze zagadnienia związane z pozyskiwaniem i rozwijaniem wiedzy
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Kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na

I

wzajemnym zaufaniu , nastawionej na promowanie '
i wspieranie dzielenia się wiedzą.
'
Przestrzeganie norm i wartości kulturowych
przez kierownictwo najwyższego szczebla
w codziennych zachowaniach organizacyjnych
i rzeczywistych postawach.

I
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Diagnoza wiedzy, posiadanych umiejętności i kompetencji przez
menedżerów i pracowników.
Określenie profilu pożądanych kompetencji , metod ich rozwijania
i doskonalenia, stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego.
Identyfikacja zasobów wiedzy posiadanych przez przedsiębiorstwo,
zasobów, jakie są niezbędne dla realizacji

I
I
I

określenie pożądanych
założonej strategii.

Identyfikacja i analiza kluczowych determinant konkurencyjności
dla naszej branży w powiązaniu z posiadanym kapitałem
intelektualnym. Analiza kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa .

1
1

I

-------------------------------,

1

I

oczekiwań

rozległej

Identyfikacja potrzeb i
klientów - zdobycie
wiązki wiedzy o tym , jakie czynniki i elementy w największym
stopniu przyczyniają się do kreowania wymiernej wartości dla
klientów, tzn. jakich produktów i usług oczekują nasi klienci.

L:

I
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:

I
______
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Żródło: opracowanie własne.

Punktem wyjścia jest przeprowadzenie wnikliwych analiz dotyczących aktualnych
potrzeb i oczekiwań klientów. Następnie trzeba zwrócić uwagę na specyfikę branży
i rynku , na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, identyfikując, jakie czynniki i elementy w największym stopniu determinują zdolność do budowania trwałej i trudnej
do podważenia przewagi konkurencyjnej . Zdobyta na tej podstawie wiedza posłuży
nam do oceny posiadanych przez firmę kluczowych kompetencji i potencjału kapitału
intelektualnego. Taka komparatywna analiza pozwala nie tylko na diagnozę tzw. luki
kompetencyjnej , lecz przede wszystkim ukierunkowuje na zasoby wiedzy i umiejętno
ści , które są szczególnie pożądane z punktu widzenia realizacji zakładanej strategii.
Należy pamiętać , że musimy zdobyć , posiadać rozwijać takie zasoby wiedzy, które są związane z wizją rozwoju przedsiębiorstwa i przyjętą strategią konkurowania .
Ważnym elementem rzutującym na pozyskiwanie wiedzy jest kultura organizacyjna.
Należy zgodzić się z opinią, jaką prezentują W. M. Grudzewski , I. K. Hejduk,
A. Sankowska i M. Wańtuchowicz , że budowanie relacji opartych na zaufaniu jest
niezbędne we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem . 7 Warto jednak dodać,
że zaufanie jest pojęciem bardzo złożonym i wielowymiarowym oraz może być róż7
zob. Grudzewski W. M., Hejduk I. , Sankowska A., Wańst u chowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsię
biorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie , Walters Kluwer, Kra ków 2009.
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nie interpretowane (utożsamiane) . Pejoratywne znaczenie tego terminu przejawia się
wówczas, gdy obserwujemy, jak naczelne kierownictwo dobiera sobie „zaufanych "
kolegów na wysokie menedżerskie stanowiska , do których ma zaufanie i pewność,
że będą posłusznie realizować i wzmacniać wspólnie wykreowane partykularne interesy, nie mające nic wspólnego z dbaniem o budowanie wartości organizacji. Wła
ściwe rozumienie relacji opartych na zaufaniu , będących podstawą założeń kultury
organizacyjnej wspierającej pozyskiwanie i dzielenie się wiedzą, to uczciwość menedżerów, szacunek dla pracowników, docenianie rangi i znaczenia ich wiedzy. To
również kwestia odpowiedniego wynagradzania, motywowania, umożl iwiania rozwoju zawodowego, partycypacja w zarządzaniu, wspólne realizowanie wizji rozwoju
przedsiębiorstwa . Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że to są najważniejsze
czynniki rzutujące na przyjmowanie postawy nastawionej na zdobywanie i dzielenie
się wiedzą z innymi.
•

Rysunek 3. Czynniki wpływające na skłonność do dzielenia s i ę wiedzą

Skłonność do wykorzystywania
i dzielenia się wiedzą z innymi

~---~----~

Wzajemne zaufanie po mi ędzy
pracownikami a menedżeram i

~

-----------

----

Obserwacja rzeczywistych

:

zachowań menedżerów
1 _______________
J1

Poziom umotywowania
do dzielenia się wiedzą
Wartości

i wzo rce kulturowe

Realne i wymierne korzyści
dostrzegane przez pracowników

Źródło: opracowanie własne .

Koncepcja zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie musi być zespolona ze strategią rozwoju firmy, powinna koncentrować się na doskonaleniu kluczowych kompetencji, budowaniu organizacji inteligencji , doceniającej i potrafiącej wykorzystać potencjał wiedzy swoich pracowników.8 Nowoczesna technologia informatyczna może być
jedynie narzędziem wspierającym transfer wiedzy, natomiast kształtowanie właściwej
kultury organizacyjnej , wspólnie podzielane wartości , zrozumienie i identyfikowanie
6
Liebowitz J., Strategie intelligence. Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge Management, Auerbach Publications, Francis & Taylor Group, Boca Raton 2006, s. 25; Dalkir K. , Knowledge management in theory and practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005, s. 45.
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Rysunek 4. Koncepcja
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Żródło: opracowanie własne .

się

z celami

przedsiębiorstwa,

wań menedżerów, są

fundamentalna zmiana świadomości , postaw zachoprawdziwym kluczem do osiągnięcia sukcesu. 9 Niezbędne jest

lchijo K. , Nonaka I. , Knowledge creation and management: new challenges for managers, Oxford University Press, 2007 s. 41 , Harorimana D., Cu/tura/ lmp/ication on Knowledge Sharing, Management and Transfer,
IGI Global Hershey 2009, s. 48-59; McElroy M. W., The new knowledge management: complexity, learning, and
sustainable innovation , Butterworth-Heinemann, Elsevier Science, Burlington 2003, s. 33.
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z pozostałymi procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. 10 Do tego konieczne staje się pozyskanie akceptacji i zaangażowania
pracowników w procesy organizacyjnego uczenia, motywowania do dzielenia się
wiedzą. Istotą zarządzania wiedzą jest praktyczne wykorzystanie wszystkich posiadanych przez organizację zasobów do realizacji celów organizacji. Przebiegają
ce bez zarzutu procesy lokalizowania i rozwijania wiedzy stanowią zaledwie połowę
sukcesu. Aby można było mówić o korzyściach z zarządzania wiedzą, a nie tylko
wdrożonej w nie pracy, nowa wiedza musi zostać wykorzystana w praktyce.
Można zatem powiedzieć , że najlepszą miarą sukcesu zarządzania wiedzą jest
zastosowanie jej w działaniu, ponieważ tylko praktyczne wykorzystanie wiedzy daje
widoczne rezultaty. Wykorzystywanie wiedzy przejawia się we wszystkich obszarach
funkcjonowania organizacji. Najbardziej widocznym i namacalnym przykładem jest
proces tzw. wzbogacania produktów i usług w wiedzę. Jest to niejako końcowy wynik
i rezultat zastosowania różnego rodzaju kombinacji wiedzy.
Pryzmatem przez, który można obiektywnie dokonać oceny funkcjonowania organizacji jest właśnie oferowany produkt, usługa, a dokładniej rzecz ujmując, jaką wartość przedstawia dla odbiorcy. Równie ważnym elementem staje się przeciwdziałanie
retencji cennych zasobów wiedzy.11
Przedstawiony model stara się odzwierciedlać praktyczne spojrzenie oraz jest dobrą wizualizacją filozofii myślenia wpisującej się w nurt konceptualizacji zarządzania
zintegrowanie

zarządzania wiedzą

wiedzą.
Najważniejszym wyzwaniem jest wzajemne zintegrowanie działań podejmowanych w wymiarze strategicznym z działaniami występującymi na szczeblu operacyjnym. Zarządzanie wiedzą w wymiarze operacyjnym musi być pochodną i odzwierciedleniem wymiaru strategicznego - wizji budowania organizacji doceniającej rangę
i znaczenie wykorzystywania wiedzy.

•
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•

Streszczenie
dotyczy koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę
zwrócono na czynniki kształtujące skłonność do dzielenia się wiedzą tkwiące w kulturze organizacyjnej oraz podkreślono rolę zaufania we współczesnym zarządzaniu .
Artykuł

•

Summary
The article presents the concept of knowledge management paying particular attention to
factors determining knowledge sharing related with organizational culture and highlights the
role of trust in contemporary management.
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