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Wprowadzenie 

Nieustające zmiany w otoczeniu gospodarczym sprawiają, że przedsiębiorstwa 
dążą do poprawy swej pozycji konkurencyjnej m.in. przez poszukiwanie i wdraża-
nie coraz nowocześniejszych rozwiązań informatycznych, które mają na celu 
lepsze wykorzystanie dostępnych informacji, zwiększenie efektywności realizowa-
nych procesów oraz poprawę komunikacji wewnętrznej. Ponadto zarządy i akcjo-
nariusze w ostatnich latach stawiają przed szefami działów komunikacji wewnętrz-
nej, HR1 i IT2 wyraźnie zdefiniowane cele, których pochodną ma być mierzenie, 
zarządzanie, wycena i podnoszenie wartości kapitału intelektualnego. Urzędy 
i organizacje pożytku publicznego, niejako pod naciskiem interesariuszy i obywa-
teli, także dążą do podnoszenia jakości, wydajności i tempa obsługi, co bezpośred-
nio wymusza zmiany w rozwoju procesów komunikacji wewnętrznej i zarządzania 
wiedzą tych instytucji. 

Najbardziej uznaną metodą i jednocześnie nowoczesnym narzędziem wspiera-
jącym w tych wyzwaniach jest intranet. Dlatego oddajemy w ręce Czytelnika 
pierwszą w Polsce zwartą publikację, która w sposób kompleksowy porusza za-
gadnienia związane z portalami intranetowymi i rozwojem zarządzania wiedzą 
oraz kapitału intelektualnego na przykładzie wybranych polskich organizacji. 

W odróżnieniu od portali internetowych (działających w przestrzeni WWW) 
portale intranetowe stanowią rodzaj portali korporacyjnych przeznaczonych głów-
nie dla pracowników i współpracowników danej organizacji. Służą poprawie 
jakości i efektywności pracy w organizacji, która taki portal wdroży. 

Pierwszym motywem wdrażania portali intranetowych jest ułatwienie wykony-
wania bieżących zadań przez pracowników, a ponadto: 
 usprawnienie obiegu dokumentów potrzebnych do wykonywania pracy; 
 ułatwienie dostępu do informacji (elektronicznej) związanej z realizowanymi 

zadaniami; 
 automatyzacja procesów pracy (np. procesów decyzyjnych, obiegów dokumen-

tów) oraz monitoring ich przebiegu; 
 zwiększenie efektywności procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie; 
 ułatwienie komunikacji pomiędzy zespołami lub pracownikami przebywają-

cymi w różnych lokalizacjach; 
 budowanie społeczności pracowniczych. 
                                                      
1 Dział Human Resources – dział spraw pracowniczych. 
2 Dział Information Technology – dział informatyki. 



8 Wprowadzenie 

Dodatkowo w organizacjach oferujących produkty i usługi nasycone wiedzą 
(knowledge-intensive products and services) portale intranetowe mają wspomagać 
rozwój procesów zarządzania wiedzą poprzez umożliwianie pracownikom dostępu 
do informacji, utrwalanie oraz transfer wiedzy, a także ułatwianie jej wykorzysta-
nia we wszelkich procesach biznesowych organizacji. 

W dalszej perspektywie założyć można, że rozwój procesów z wykorzystaniem 
portali intranetowych przyczynia się do rozwoju kapitału intelektualnego organiza-
cji, jednakże jest to mocno uzależnione od specyfiki danej organizacji i uwarunko-
wane wieloma lokalnymi czynnikami organizacyjnymi i kulturowymi. 

Portale intranetowe udostępniają pracownikom organizacji następujące grupy 
funkcji: 
 usługi wewnętrzne dla pracowników (formularze on-line, sprawy kadrowe, 

finansowe, administracyjne itp.); 
 wirtualne przestrzenie robocze dla pracy zespołowej (digital workplaces); 
 narzędzia komunikacji wewnętrznej, biuletyny, fora dyskusyjne, narzędzia 

społecznościowe; 
 repozytoria dokumentów, procedur lub dobrych praktyk, a także inne funkcje 

związane z dostępem i pielęgnowaniem wiedzy korporacyjnej. 
Przeniesienie znacznej części komunikacji wewnętrznej do kanałów elektro-

nicznych pociąga za sobą istotne zmiany w sposobie funkcjonowania zespołów 
pracowniczych oraz realizacji procesów pracy, a także wpływa na kształtowanie 
relacji pracodawca-pracownicy i samej kultury organizacyjnej. W szerszym kon-
tekście portale intranetowe mogą oznaczać transformację sposobu funkcjonowania 
całej organizacji, zwłaszcza jeśli rozwiązania intranetowe zostały zintegrowane 
z innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, 
takimi jak CRM (Customer Relationship Management) czy ERP (Enterprise Reso-
urces Planning). 

Funkcjonowanie portali intranetowych w organizacjach stanowi ciekawy pro-
blem zarówno od strony badawczej, jak i praktycznej. Projektowanie i wdrażanie 
portali intranetowych obejmuje aspekty zarządcze, organizacyjne, informatyczne, 
ergonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne. Stanowią one z jednej strony czyn-
niki decydujące o sukcesie wdrożenia, z drugiej zaś formułują odpowiednie zbiory 
wymagań co do jakości portali intranetowych postrzeganej przez użytkowników, 
obejmującej także dopasowanie funkcji portalu do potrzeb konkretnych użytkow-
ników-pracowników, zapewnienie wysokiej użyteczności czy dostarczanie im 
przeżyć i odczuć korzystnie wpływających na budowę relacji pracodawca-
pracownicy. 

Z tego powodu portal intranetowy jako przedmiot badań musi być ujmowany 
z perspektywy interdyscyplinarnej, związanej z różnorodnymi skutkami społecz-
nymi, kulturowymi czy organizacyjnymi wywoływanymi ich wykorzystaniem 
w praktyce gospodarczej. 
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Literatura dotycząca funkcjonowania portali intranetowych w polskich przed-
siębiorstwach jest dość skromna, a opublikowane dotąd badania są nieliczne3 i brak 
jest w zasadzie zwartych publikacji na ten temat (Kolibro i in., 2010). W dostęp-
nych publikacjach intranet analizowany jest z różnych perspektyw, także z per-
spektywy regulacji prawnych wpływających na jego działanie4. 

Niniejsza monografia stanowi zatem jedno z pierwszych w Polsce opracowań 
zwartych na ten temat i podaje ponadto wyniki badań stanowiących część rezulta-
tów projektu badawczego5 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, reali-
zowanego w latach 2013–2014 pod nazwą Intranettime przez Politechnikę Gdań-
ską przy współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz z firmą Kolibro 
Internal Business Apps z Warszawy. 

Monografia jest wynikiem współpracy trzech autorów, z których każdy repre-
zentuje nieco inne doświadczenie i spojrzenie na problematykę portali intraneto-
wych: 

Jan Fazlagić: 
 Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert w 

zakresie zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapi-
tałem intelektualnym, jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, 
współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucji sektora publicznego, stypendy-
sta prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006–2007) oraz 
Marie Curie Research Fellowship (2002–2003), autor 10 książek i ponad 250 ar-
tykułów naukowych i popularnonaukowych, rozdziałów w książkach oraz refe-
ratów. Związany także z Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.  

 Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianych 
aktywów niematerialnych organizacji, widzianych z perspektywy zarówno mi-
kro, jak i makro. Realizował projekty badawcze i wykonywał ekspertyzy na 
rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego m.in. dotyczące kapitału intelektual-
nego powiatów polskich, kapitału intelektualnego uczelni, jakości usług szko-
leniowych, zarządzania w oświacie i innych. 

Marcin Sikorski: 
 Profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej oraz profesor Polsko-Japońskiej 

Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.  
 Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ergonomii i jakości użyt-

kowej systemów informatycznych, projektowania interakcji użytkownik-system 
oraz zarządzania jakością w projektach usług on-line. Oprócz działalności  

                                                      
3 Dotyczą głównie opisu stanu bieżącego wykorzystywania portali intranetowych w polskich przed-
siębiorstwach, np. KPMG (2005), Janmedia (2006), Contium (2005, 2009), Edisonda (2013). 
4 Kolibro, Domański, Zakrzewski, Palinka (2010). 
5 Projekt nr 2011/01/M/HS4/04995 – Wpływ portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą 
w organizacjach usługowych. 
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naukowej i dydaktycznej prowadzi doradztwo i konsulting dla firm informa-
tycznych z zakresu projektowania interakcji oraz doskonalenia jakości użyt-
kowej oprogramowania i usług on-line. Autor trzech książek i ponad stu publi-
kacji naukowych dotyczących jakości użytkowej i projektowania interakcji 
użytkownik-system. 

Aleksander Sala: 
 Prezes zarządu Kolibro Internal Business Apps; partner zarządzający Sala&Co; 

dyrektor generalny Internale Poland – jedynego w Polsce konkursu na najlep-
szy intranet i komunikację wewnętrzną, juror konkursu branżowego Szpalty 
Roku. 

 Ekspert, doradca, audytor i praktyk w obszarze komunikacji wewnętrznej 
i zarządzania procesami, strukturą oraz wiedzą organizacji. Brał udział w po-
nad stu projektach i wdrożeniach portali intranetowych w różnego rodzaju or-
ganizacjach. Bada uwarunkowania sukcesów i porażek wdrożeń systemów 
komunikacji wewnętrznej, a także efektów ich funkcjonowania. Prekursor i in-
nowator wdrożeń systemów komunikacji wewnętrznej, opracował kilkanaście 
autorskich metodyk badawczych i projektowych, w tym m.in. inwentaryzacji 
zasobów informacyjnych, audytu komunikacyjnego oraz rewitalizacji syste-
mów komunikacji wewnętrznej. 

 
Jako autorzy niniejszej publikacji wyrażamy nadzieję, że zrealizowana praca 

wychodzi naprzeciw zainteresowaniom badaczy funkcjonowania współczesnych 
organizacji, a także będzie stanowiła pomoc dla praktyków projektujących, wdra-
żających i rewitalizujących portale intranetowe, takich jak specjaliści i menedże-
rowie obszarów komunikacji wewnętrznej, HR, PR6, IT, zarządzania wiedzą 
i kapitałem organizacji. Intencją autorów jest również zainteresowanie zarządów 
i dyrekcji celowością inwestowania i ich aktywnego udziału w zarządzaniu porta-
lami intranetowymi, jako nieodzownymi składnikami skuteczności funkcjonowania 
i rozwoju intranetów, wiedzy i kapitału intelektualnego. 

Praca ta nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu osób. Przede 
wszystkim składamy podziękowania pracownikom wymienionych organizacji 
i przedsiębiorstw, którzy brali udział w seminariach projektu Intranettime oraz 
których aktywność umożliwiła zebranie materiału wykorzystanego w pracach 
badawczych: 

Accenture 
Allegro 
Atmedia sp. z o.o. 
AXA Direct 

Leroy Merlin 
Provident Polska SA 
PKO Bank Polski SA 
PGNiG TERMIKA SA 

                                                      
6 Public Relations. 
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Budimex SA 
Cyfrowy Polsat SA 
Gedeon Richter Polska sp. z o.o. 
Kolibro sp. z o.o. 
Kompania Piwowarska SA 

Roche Polska 
SMYK sp. z o.o. 
New Yorker Polska 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie 
Wirtualna Polska SA 

 
Zarządom tych organizacji dziękujemy za wyrażenie zgody na udział swoich 

przedstawicieli w badaniach oraz za podzielenie się praktycznymi doświadczeniami, 
które Czytelnik znajdzie w wielu miejscach na stronach niniejszego opracowania. 

 
 
 

Jan Fazlagić 
Marcin Sikorski 
Aleksander Sala 

 
Gdańsk-Poznań-Warszawa, czerwiec 2014  

 





1. Portale intranetowe we współczesnej organizacji 

1.1. Rola i zastosowania portali intranetowych 
w przedsiębiorstwie  

1.1.1. Definicje i zakres portali intranetowych 

Zmiany w rzeczywistości gospodarczej powodują coraz większe zainteresowa-
nie przedsiębiorstw wykorzystaniem technologii internetowych. Dotyczy to zarów-
no komunikacji z rynkiem przy pomocy kanałów elektronicznych i rozwijania 
systemów wspierających rozwój e-biznesu, jak i wdrażania rozwiązań funkcjonu-
jących wewnątrz przedsiębiorstwa, zwłaszcza elektronicznej komunikacji między 
pracownikami oraz oprogramowania usprawniającego obsługę procesów we-
wnętrznych w przedsiębiorstwie. W tej drugiej grupie mieszczą się portale intrane-
towe, które poprzez przeglądarkę internetową pozwalają pracownikom na dostęp 
do różnorodnych danych i aplikacji ułatwiających wykonywanie pracy. W zamie-
rzeniu projektantów i menedżerów stanowić mają one główny punkt dostępu do 
wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania pracy, a także platformę 
współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy zespołami i poszczególnymi pracow-
nikami. 

Portale intranetowe to rozwiązania podobne do firmowych internetowych ser-
wisów WWW, z tym jednak, że adresatami publikowanych w nich treści są wy-
łącznie pracownicy, a dostęp do nich odbywa się na podstawie uprawnień przyzna-
nych stosownie do roli pełnionej w organizacji. Zależnie od specyfiki działalności 
biznesowej dostęp do wybranych części portalu mogą mieć także kooperanci 
i współpracownicy uczestniczący w realizacji określonych procesów. 

We wczesnych latach rozwoju Internetu nazwa portal używana była na ozna-
czenie miejsca w sieci web (web site) będącego punktem startowym, wirtualnym 
wejściem, czyli bramą lub portalem prowadzącym do innych zasobów sieci. Porta-
le miały wówczas charakter głównie informacyjny – ogólny lub poświęcony okre-
ślonej tematyce, np. sport czy podróże, dając użytkownikowi dostęp do informacji 
redagowanej samodzielnie albo informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 

Termin portal jest obecnie wykorzystywany w odniesieniu albo do powszech-
nego dostępu dla szerokiej publiczności (portal internetowy), albo do wybranej 
wąskiej grupy odbiorców, zwykle pracowników jednej organizacji (portal korpora-
cyjny, portal intranetowy). 

Marcin Sikorski  



14 Marcin Sikorski 

Pojęcie portal korporacyjny (Enterprise Information Portal) zostało po raz 
pierwszy zdefiniowane w inwestorskim raporcie analitycznym Merrill Lynch pod 
koniec 1998 r., w okresie dużej popularności internetowych serwisów ogólnotema-
tycznych takich jak AOL, MSN czy MyYahoo (Firestone, 2003). Raport zawierał 
wizję rychłego rozwoju witryn firmowych, mającego polegać na przekształcaniu 
dotychczasowych systemów informacyjnych (głównie składnic danych) w portale 
korporacyjne (Kulisiewicz, 2003). 

Portal korporacyjny jest najczęściej rozumiany jako serwis WWW przeznaczo-
ny przede wszystkim dla pracowników danej organizacji, zawierający dokumenty 
pochodzące z sieci korporacyjnej i Internetu, umożliwiający dostęp do aplikacji 
i usług on-line. Dostarcza on użytkownikom dokumentów webowych, raportów 
z baz danych, aplikacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie itp. Portal korpora-
cyjny umożliwia umieszczenie istotnych dla użytkownika zasobów pochodzących 
z sieci korporacyjnej i Internetu na pojedynczej stronie WWW – punkcie starto-
wym portalu. 

Portal korporacyjny może pełnić wiele funkcji – od prostej agregacji informacji 
dla pracowników firmy po integrację zaawansowanych aplikacji, np. systemów 
ERP7, CRM8, SCM9 czy też narzędzi analitycznych dla zarządu. Zastosowań 
portalu korporacyjnego jest wiele, różnorodna może być też architektura oprogra-
mowania i sposób przyłączania baz danych oraz działających niezależnie aplikacji. 
Zasadniczo portal korporacyjny łączy zasoby sieci korporacyjnej oraz Internetu 
i udostępnia je szerokiej rzeszy pracowników, klientów i partnerów w jednym 
punkcie – poprzez przeglądarkę internetową. 

Zależnie od punktu widzenia w różny sposób definiuje się obecnie portale kor-
poracyjne, np.: 
 centralny interfejs dostępowy, który przez przeglądarkę WWW daje w jed-

nym miejscu dostęp do wszystkiego, co w przeciwnym wypadku byłoby osob-
ną i niekompatybilną informacją rozproszoną w wielu oddzielnych aplikacjach 
(wg IBM, 2005); 

 informacyjny portal korporacyjny, czyli wewnętrzny serwis WWW, który 
służy jako jedyny punkt dostępu do informacji i wiedzy bazy przedsiębiorstwa 
dla pracowników oraz ewentualnie dla partnerów biznesowych (wg SAP, 2005); 

 jednolita platforma usługowa, umożliwiająca użytkownikom spersonalizo-
wany i wygodny dostęp do wszystkich potrzebnych informacji i funkcjonalno-
ści, niezależnie od miejsca i kanału dostępu, w dowolnym czasie i miejscu, 
w bezpieczny sposób, poprzez Internet, aby ułatwić realizację zadań wymaga-
nych na danym stanowisku pracy (Sikorski, 2007, 2012a). 

                                                      
7 Enterprise Resources Planning. 
8 Customer Relationship Management. 
9 Supply Chain Management. 
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Początkowo termin intranet oznaczał odpowiednik Internetu jako sieci kompu-
terowej dostępnej jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa10. Prezentowane wtedy 
informacje miały charakter głównie statyczny, ponieważ możliwy był tylko dostęp 
do wcześniej opracowanych treści (danych, tekstów) publikowanych na wewnętrz-
nych stronach WWW. Dopiero w późniejszym okresie, w miarę rozwoju technolo-
gii internetowych, zawartość korporacyjnego intranetu stała się dostępna poprzez 
portale intranetowe, które zarówno podają dynamicznie generowane treści infor-
macyjne, jak i umożliwiają dostęp do rozmaitych usług i aplikacji. 

Obecnie granice pomiędzy pojęciami portal korporacyjny i portal intranetowy 
stały się dość umowne, zatem używane są wymiennie. Termin portal korporacyjny 
(nadal obecny w wielu publikacjach) wydaje się podkreślać firmowy charakter 
portalu będącego własnością danej korporacji lub organizacji i służącego przede 
wszystkim realizacji celów jej kierownictwa. Z kolei termin portal intranetowy 
w nieco większym stopniu zaznacza wewnętrzny charakter portalu i jego ograni-
czoną dostępność, a także jego usługowy charakter jako punktu dostępu do danych, 
aplikacji, usług czy innych systemów potrzebnych do wykonywania pracy. 

Przyjmując usługowy charakter portali intranetowych, należy zauważyć, że ich 
funkcjonalność dostępna dla użytkownika może być kształtowana na trzy sposoby: 
 przez dobór funkcji portalu intranetowego do wielkości i specyfiki danej 

organizacji; 
 przez możliwości technologiczne oraz lokalne uwarunkowania wdrożeniowe; 
 przez personalizację, czyli dostosowanie zawartości oraz funkcji portalu do 

potrzeb konkretnej grupy użytkowników. 
Zatem zależnie od specyfiki danej organizacji i od stopnia jej złożoności portal 

intranetowy może być (Ziemba, 2007): 
 źródłem danych i dostawcą informacji dla pracowników; 
 mechanizmem filtrowania informacji dostępnych dla pracowników; 
 głównym punktem dostępu do procesu (biznesowego) dla wszystkich jego 

uczestników; 
 zbiorem aplikacji ułatwiających podejmowanie decyzji oraz współpracę 

z innymi uczestnikami procesu; 
 platformą integrującą różne elementy procesu biznesowego oraz procesów zwią-

zanych z bieżącą działalnością organizacji oraz jej długofalowym rozwojem. 
Zależnie od swojej złożoności portal intranetowy może dotyczyć różnych roz-

wiązań, obejmujących częściową lub pełną obsługę pracowników, od informacji po 
usługę. Jeśli portal intranetowy ma charakter usługowy, tym bardziej zasadne 
będzie traktowanie jego użytkowników jako klientów wewnętrznych, o których 
satysfakcję organizacja zabiega, zapewniając odpowiednią jakość użytkową  
                                                      
10 W odróżnieniu od ekstranetu – tej części zasobów portalu korporacyjnego, która została udostęp-
niona uprawnionym użytkownikom zewnętrznym, np. dostawcom, kooperantom. 
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rozwiązań portalowych, dbając o stworzenie warunków dla efektywnego wykony-
wania pracy na każdym stanowisku. 

 
1.1.2. Rozwój portali intranetowych  

Dynamiczny rozwój portali intranetowych w ostatnich latach jest w znacznej 
części wynikiem ewolucji współczesnego przedsiębiorstwa oraz zmian w metodach 
jego funkcjonowania. 

W nowoczesnej organizacji procesy biznesowe są coraz częściej sterowane 
elektronicznie poprzez liczne systemy informatyczne stosowane do realizacji 
transakcji i budowy relacji z klientami. Znaczna część informacji pochodzi ze 
zwiększającej się liczby: 
 systemów i aplikacji (własnych i obcych); 
 ludzi zaangażowanych w realizację procesów (pracownicy, klienci, partnerzy, 

kooperanci); 
 procesów objętych zakresem działalności (nowe lokalizacje placówek, użyt-

kownicy w terenie, partnerzy w innych krajach, geograficzne rozproszenie 
uczestników). 

Z badań i obserwacji praktycznych wynika, że znaczna część: 
 zapytań o charakterze biznesowym zadawanych w firmie się powtarza, zatem 

można je poddać przetwarzaniu maszynowemu przez systemy IT; 
 czasu pracy (kilkanaście minut) tracona jest codziennie przez każdego pracow-

nika na poszukiwanie właściwych osób lub informacji potrzebnej do rozwiąza-
nia pojawiających się problemów; 

 wiedzy w organizacji ma charakter niestrukturalny, niesformalizowany, przez 
co pracownicy nie mają do niej bezpośredniego dostępu; 

 intelektualnego kapitału firmy znajduje się w głowach jej (kluczowych) pra-
cowników, co w razie ich odejścia z organizacji pociąga za sobą odczuwalne 
problemy i może prowadzić do pogorszenia możliwości działania w określo-
nych obszarach. 

Dlatego też największym problemem współczesnego przedsiębiorstwa nie jest 
niedobór informacji, lecz ich nadmiar. Do tego dochodzą trudności z selekcją 
i dostawą odpowiedniej informacji do odpowiednich osób i celowym jej wykorzy-
staniem do podjęcia decyzji. W skali przedsiębiorstwa pojawia się jeszcze problem 
z systematycznym gromadzeniem informacji, przekształcaniem na wiedzę korpora-
cyjną, a następnie z odpowiednią ochroną, pielęgnacją i udostępnianiem określo-
nym grupom pracowników. 

Przy rosnącej złożoności procesów w organizacjach brak firmowego portalu in-
tranetowego, będącego centralnym elementem korporacyjnego środowiska IT 
i zarazem środkiem wspomagającym wykonywanie zadań roboczych przez 
wszystkich pracowników, może powodować: 
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 pogorszenie efektywności procesów na skutek utrudnionego dostępu do po-
trzebnych danych; 

 obniżenie jakości komunikacji wewnętrznej oraz powstawanie błędów, np. 
w obsłudze transakcji; 

 słabą koordynację pracy zespołowej skutkującą niską jakością jej wyników; 
 osłabienie więzi pracownika z pracodawcą, szczególnie jeśli znaczną część 

czasu pracuje on w terenie i nie ma częstego i bezpośredniego kontaktu z cen-
tralą oraz współpracownikami. 

Wiele współczesnych organizacji funkcjonuje jako organizmy sieciowe oparte 
na wykorzystaniu informacji i wiedzy oraz na intensywnej pracy zespołowej 
wspomaganej komunikacją realizowaną w znacznej części z wykorzystaniem 
rozwiązań informatycznych. To sytuacja typowa zwłaszcza dla ponadnarodowych 
korporacji, które do rozwiązywania określonych problemów budują tzw. zespoły 
wirtualne, złożone ze specjalistów i ekspertów na co dzień znajdujących się 
w różnych lokalizacjach, niekiedy na różnych kontynentach. Pracują oni on-line 
przy pomocy oprogramowania CSCW11 dostępnego poprzez portal intranetowy 
i być może nigdy nie spotkają się osobiście. W takiej sytuacji, aby portal intrane-
towy spełniał wymagania związane ze wspomaganiem komunikacji oraz pracy 
zespołowej, niezwykle ważne jest uwzględnienie podczas jego projektowania 
czynników kulturowych, psychologicznych czy społecznych, które mogą mieć 
wpływ na stopień integracji zespołów współpracujących zdalnie. 

W podstawowych rozwiązaniach dobrze zaprojektowany portal intranetowy 
może stanowić przede wszystkim czynnik podnoszenia efektywności procesów 
wewnątrz organizacji poprzez np. usprawnienie obiegu dokumentów, wprowadze-
nie elektronicznych rozwiązań zarządzania jakością, poprawę komunikacji we-
wnętrznej oraz dostępu do bieżącej informacji pracowniczej lub też wprowadzenie 
automatycznego monitoringu realizacji procesów. 

W rozwiązaniach bardziej zaawansowanych poprawa efektywności realizacji 
procesów wewnętrznych oraz inne wyżej wymienione korzyści w dłuższej per-
spektywie czasowej mogą stanowić czynnik sprzyjający długofalowemu podno-
szeniu konkurencyjności organizacji w jej otoczeniu poprzez np. rozwój innowa-
cyjnych produktów, nowe formy docierania z ofertą do klientów czy też tworzenie 
nowych, elektronicznych modeli biznesowych opartych na relacjach on-line wyko-
rzystujących mechanizmy społecznościowe. 

Najbardziej zawansowane rozwiązania portali intranetowych ukierunkowane są 
na wspomaganie realizacji celów strategicznych organizacji, poszukiwanie prze-
wagi konkurencyjnej w budowaniu wzajemnie korzystnych i wartościowych relacji 

                                                      
11 Oprogramowanie do wspomagania pracy zespołowej na odległość (Computer Supported Coopera-
tive Work, CSCW) posiadające narzędzia komunikacyjne (komunikacja głosowa, wideokonferencyj-
na, tekstowa) oraz narzędzia do prowadzenia pracy zespołowej (np. tablice edycyjne, narzędzia 
projektowe, narzędzia do zarządzania projektem). 
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na linii pracodawca-pracownicy, zwiększanie potencjału organizacji i wzmacnianie 
jej kapitału intelektualnego przez utrwalanie, pielęgnowanie i chronienie wiedzy 
korporacyjnej. 

Z tych powodów nie jest zaskoczeniem, że najbardziej rozbudowane portale in-
tranetowe są wykorzystywane w firmach i organizacjach: 
 oferujących produkty nasycone informacją i wiedzą, 
 realizujących procesy przez pracowników pracujących w różnych lokaliza-

cjach. 
To sytuacja charakterystyczna dla firm dostarczających oryginalnych rozwią-

zań, zarówno handlowych, jak i usługowych, zwłaszcza w branży usług finanso-
wych, informatycznych, farmaceutycznych. Dotyczy to także firm produkujących 
wyroby o dużej złożoności (komputery, samochody, leki), wymagające współdzia-
łania w złożonych sieciach kooperantów i firm współpracujących – wówczas 
współpraca ta odbywa się w znacznej części poprzez funkcje komunikacyjne 
korporacyjnego portalu intranetowego. 

Wspólną cechą tego rodzaju firm i organizacji są elektronicznie sterowane pro-
cesy biznesowe oparte na przetwarzaniu informacji, angażujące wielu uczestników 
i kooperantów, a także poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez gromadze-
nie, chronienie i wykorzystywanie wiedzy, do której inni gracze rynkowi nie mają 
dostępu. 

 
1.1.3. Modele funkcjonowania portali intranetowych 

Historycznie rzecz ujmując, w rozwoju intranetowych portali korporacyjnych 
można wyróżnić etapy ewolucji nawiązujące do modeli opisanych kolejno poniżej 
(Murray, 2001; Firestone, 2003; Ziemba, 2009). 

 
Model informacyjny 
Pierwsze definicje portali korporacyjnych (portali intranetowych) akcentowały 

łatwy dostęp do wszelkich potrzebnych informacji (Murray, 2001; Firestone, 
2003). Zgodnie z tym ujęciem początkowo większość typowych portali intraneto-
wych była uruchamiana jako zestaw stron WWW udostępniających pracownikom: 
 bieżącą informację roboczą (oferty, cenniki itp.) oraz pracowniczą (regulami-

ny, komunikaty, gazetki pracownicze), 
 komunikaty zarządu (cele, strategie, programy), 
 instrukcje i procedury dotyczące zarządzania jakością, 
 informacje z działu IT i HR dotyczące aktualnych spraw, np. szkoleń, urlopów, 

świadczeń, rozliczeń podroży służbowych, 
 aplikacje (proste kalkulatory, formularze elektroniczne). 

Portal informacyjny to portal ułatwiający dostęp do danych i informacji po-
trzebnych do wykonywania pracy i do prawidłowej obsługi procesów; dokonuje się 
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Portal komunikacji i współpracy (Enterprise Collaboration Portal) to zatem 
portal, który daje możliwość komunikowania się i wszelkiego typu współpracy, 
zarówno pomiędzy osobami w ramach grupy roboczej, jak i pomiędzy różnymi 
grupami roboczymi, nawet odległymi geograficznie; popularnymi środkami reali-
zacji tych funkcji są wbudowane w portal aplikacje do wideokonferencji, komuni-
katory czy aplikacje typu whiteboard pozwalające na wspólną edycję obszaru 
roboczego czy zespołową pracę na tym samym dokumencie. Rozwinięciem tej 
koncepcji są rozwiązania portalowe umożliwiające zespołowe podejmowanie 
decyzji, oparte na wyszukiwaniu i integrowaniu informacji pochodzących z wielu 
źródeł oraz dzieleniu się nimi z innymi uczestnikami danego procesu decyzyjnego. 

 
Model ekspercki 
Portal ekspercki (Enterprise Expertise Portal) to portal, który w ramach organi-

zacji łączy specjalistów z innymi specjalistami ze względu na ich specyficzne 
umiejętności, wiedzę ekspercką czy wspólne interesy. Portal taki może służyć 
gromadzeniu i udostępnianiu określonej wiedzy eksperckiej, może także być 
przydatny w korporacji do wyszukiwania pracowników specjalistów z określonego 
obszaru oraz do budowy zespołów eksperckich na podstawie kompetencji wyma-
ganych dla członków zespołu. 

Portale eksperckie stosowane są często w firmach regularnie powołujących do 
rozwiązywania problemów zespoły robocze, których członkowie muszą mieć 
określone (wysokie) kompetencje, ale najczęściej znajdują się w geograficznie 
odległych lokalizacjach. W takiej sytuacji portal ekspercki połączony z portalem 
komunikacji i współpracy stanowi platformę roboczą umożliwiającą zdalną pracę 
zespołową wysokiej klasy specjalistów. 

 
Model centrum wiedzy korporacyjnej 
Zarządzanie wiedzą wspiera organizacje gospodarcze w budowaniu ich pozycji 

rynkowej na bazie wyjątkowych i systematycznie gromadzonych kompetencji oraz 
wiedzy specjalistycznej, do której nie mają dostępu konkurenci rynkowi. Zarzą-
dzanie wiedzą obejmuje również wszelkie chronione praktyki wewnętrzne mające 
na celu zwiększenie efektywności procesów, zarządzanie jakością, doskonalenie 
procesu obsługi klienta oraz usprawnianie komunikacji wewnątrz organizacji. 
Zagadnienie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jest zatem obecne w sposób 
naturalny w portalach korporacyjnych. Wiedza zarządzana w przedsiębiorstwie 
dzieli się na wiedzę jawną (explicit knowledge), ustrukturalizowaną, scaloną 
i zapisaną w dokumentach i bazach danych, oraz wiedzę niejawną (tacit knowled-
ge), rozproszoną i zlokalizowaną „w głowach” wszystkich pracowników przedsię-
biorstwa. 
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Portal wiedzy (Enterprise Knowledge Portal) to zatem portal stanowiący kom-
binację wszystkich powyższych modeli (informacyjnego, komunikacji i współpra-
cy oraz eksperckiego), dostarczający spersonalizowanych treści i usług adekwat-
nych do potrzeb informacyjnych i zadań użytkownika. Portal taki stanowi punkt 
dostępu do korporacyjnych zasobów wiedzy, które zarazem muszą być odpowiednio 
rozwijane, utrzymywane i chronione, co pociąga za sobą konieczność zorganizo-
wania odpowiedniego systemu ich utrzymania i pielęgnowania; jest to szczególnie 
istotne, gdy określony rodzaj wiedzy dziedzinowej (technologicznej, prawnej, 
farmaceutycznej itp.) stanowi o pozycji rynkowej danej organizacji i warunkuje 
utrzymanie przewagi konkurencyjnej12. 

W kontekście zarządzania wiedzą portal intranetowy może realizować następu-
jące cele: 
 dostęp do wiedzy organizacji zgromadzonej w bazach danych; 
 usprawnienie procesu dystrybucji informacji do ekspertów i decydentów; 
 dostęp pracowników do najnowszych danych rynkowych, handlowych i mar-

ketingowych; 
 udostępnianie pracownikom dokładnych i najnowszych informacji o produk-

tach i usługach firmy, o klientach, firmach i osobach współpracujących, a także 
o działalności firm konkurencyjnych; 

 sprawne przekazywanie od zarządu do pracowników informacji na temat 
strategii, programów działania, planów restrukturyzacji itp.; 

 rozpowszechnianie instrukcji, procedur oraz dobrych praktyk związanych 
z wiedzą na temat zarządzania jakością w procesach organizacji oraz zarządza-
nia relacjami z klientami. 

 
Model wspierania zarządzania strategicznego 
W organizacjach, gdzie zarządzanie wiedzą oparte na wykorzystaniu technolo-

gii informatycznych ma silny wpływ na realizację strategii rynkowej, portale 
korporacyjne mogą pełnić istotną rolę w zarządzaniu strategicznym, gdyż: 
 stanowią miejsce udostępniania aktualnej wiedzy strategicznej dla ekspertów oraz 

publikowania wytycznych realizacyjnych przeznaczonych dla pracowników; 
 udostępniają pracownikom, stosownie do ich potrzeb, pewną część wiedzy 

korporacyjnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacyjnego; 
 mogą stanowić poprzez wymianę poglądów na forum czynnik rewitalizacji 

komunikacji wewnętrznej oraz wpływać na demokratyzację relacji pracowni-
czych wewnątrz organizacji; 

 umożliwiają kierownictwu przy wykorzystaniu komunikacji prowadzonej przez 
portal intranetowy wzmocnienie kontroli nad realizacją strategii, przebiegiem  

                                                      
12 W znacznym stopniu uniezależniając korporację od fluktuacji personelu, ponieważ duża część 
wiedzy, procedur, instrukcji, receptur czy patentów została utrwalona w zasobach intranetowego 
portalu korporacyjnego. 
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restrukturyzacji, zarządzaniem procesami oraz analizą wyników przedsiębior-
stwa, w tym wczesne reagowanie na niepożądane zjawiska, benchmarking jed-
nostek organizacyjnych przy geograficznie rozproszonej strukturze lub szacowa-
nie skutków prawdopodobnych zmian kluczowych wskaźników. 

Wprowadzenie wyżej wymienionych funkcji w ramach jednego portalu stanowi 
krok ku integracji w jednym miejscu informacji i usług przeznaczonych dla pra-
cowników jako klientów wewnętrznych danej organizacji. 

 
Model zintegrowany – portal usługowy 
Jak wcześniej wspomniano, o portalu korporacyjnym mówi się najczęściej jako 

o systemie przechowywania wiedzy korporacyjnej, natomiast termin portal intrane-
towy najczęściej używany jest w znaczeniu „usługowym”, jako umożliwienie 
pracownikom dostępu do informacji i aplikacji ułatwiających wykonywanie pracy 
i samodzielne rozwiązywanie pojawiających się problemów. 

Ta usługowa perspektywa ujmowania portali intranetowych w ostatnim czasie 
została znacznie poszerzona na skutek takich nowych zjawisk jak: 
 integracja portali intranetowych z innymi systemami IT wykorzystywanymi 

w organizacji (np. ERP, CRM, SCM, e-commerce); 
 połączenie w portalu informacji wewnętrznych z informacjami dostarczanymi 

z innych systemów (np. giełd towarowych, banków danych, portali transakcyj-
nych) w celu zwiększenia trafności podejmowania decyzji; 

 automatyczna lub ręczna personalizacja treści i funkcjonalności portalu sto-
sownie do roli użytkownika w organizacji (przynależność do określonego dzia-
łu, stanowisko, np. pracownik liniowy, kierownik, członek zarządu). 

Współczesny portal intranetowy stanowi zaawansowane rozwiązanie, które sta-
je się przestrzenią do zarządzania współpracą z pracownikami i partnerami, 
a poprzez integrację z systemami zewnętrznymi (np. CRM) otwiera kanały komu-
nikacji z klientami. 

Dzisiejsze portale korporacyjne stanowią strategiczne narzędzie pozyskiwania 
nowych i zachowania obecnych klientów (integrujące załogę), łączące producen-
tów, sprzedawców, dystrybutorów i transformujące procesy biznesowe. Mogą one 
wprowadzać zupełnie nowy model prowadzenia biznesu, z całkowitym pominię-
ciem pośredników, a także mechanizmy budowy relacji on-line z klientami inicjo-
wane przez pracowników z poziomu portalu intranetowego. Biorąc pod uwagę 
możliwości przyszłej rozbudowy w miarę zmieniających się potrzeb organizacji, 
portal korporacyjny powinien być środowiskiem otwartym dla różnych rozwiązań 
informatycznych i pozwalać na szybką integrację nowych aplikacji i systemów. 

Niezależnie od modelu, na którym jest oparty, portal intranetowy w danej orga-
nizacji będzie postrzegany przez pracowników jako portal usługowy, udostępniają-
cy w jednym miejscu dane, usługi i aplikacje potrzebne do wykonywania pracy. 
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Coraz częściej portal intranetowy stanowi naturalną część stanowiska pracy, nie-
kiedy o kluczowym znaczeniu, bo bez sprawnego jego działania nie jest możliwe 
wykonywanie zadań roboczych (Sikorski, 2005). 

Koncepcja portalu intranetowego rozumianego jako portal usługowy przenosi 
funkcjonalności powszechnie znane z Internetu (np. kalendarze, systemy rezerwa-
cji, procesy składania zamówień, narzędzia komunikacyjne) do użytku wewnątrz 
organizacji, adresując je do pracowników oraz kooperantów. Zjawiska te stanowią 
nowy wymiar mechanizmów funkcjonowania komunikacji wewnętrznej współcze-
snych organizacji i metod zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, opartych 
na gospodarczym wykorzystaniu Internetu. Ponadto osoba korzystająca z portalu 
(pracownik) zostaje w projektowaniu i użytkowaniu postawiona w roli klienta 
wewnętrznego, którego oczekiwania i wymagania muszą być odpowiednio 
uwzględnione. 

Ogólny model współczesnego portalu intranetowego, rozumianego jako zinte-
growana platforma usługowa dla pracowników, przedstawiony został na rysunku 
1.2. Uwzględnia on również nowe rozwiązania, takie jak możliwość pracy 
w chmurze (cloud), traktowanie oprogramowania jako usługi on-line (model SaaS 
– Software as a Service) czy dostarczanie infrastruktury IT jako usługi (model IaaS 
– Infrastructure as a Service). Zakres dostępnych funkcji w rzeczywistości zawsze 
będzie zależny od specyfiki firmy, poziomu integracji portalu intranetowego (oraz 
technologicznych rozwiązań IT) z metodami realizacji procesów biznesowych, 
a także od lokalnych uwarunkowań organizacyjnych i kulturowych. 

Z punktu widzenia użytkownika centralnym elementem portalu jest zintegro-
wany i personalizowany interfejs pozwalający na dostęp z jednego punktu do zaso-
bów informacyjnych, aplikacji firmowych oraz narzędzi współpracy opierających się 
na technologiach internetowych (w tym mobilnych, zapewniających możliwość 
pracy z urządzeń przenośnych). Istotnymi z punku widzenia usługowej roli portalu 
intranetowego elementami są: 
 warstwa integracji aplikacji umożliwiająca użytkownikowi dostęp poprzez 

portal do wielu różnych systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie; 
 system zarządzania treścią (CMS13) wykorzystywany do redagowania treści 

informacyjnej portalu; 
 zaawansowane systemy wyszukiwania danych; 
 rozwiązania obiegu dokumentów typu workflow; 
 systemy tworzenia profili użytkowników (personalizacja); 
 kontrola dostępu w oparciu o role użytkowników oraz umożliwienie bezpiecz-

nego dostępu z urządzeń mobilnych. 
Model przedstawiony na rysunku 1.2. akcentuje przede wszystkim integrację 

korporacyjnego portalu intranetowego z innymi systemami IT wykorzystywanymi 
                                                      
13 Content Management System. 
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1.1.4. Główne obszary zastosowań portali intranetowych 
w przedsiębiorstwie 

Typowe obszary funkcjonalne dostępne w portalach intranetowych współcze-
snych przedsiębiorstw, zależnie od modelu, na którym został oparty dany portal, 
można podzielić pod względem najważniejszych i najczęściej obsługiwanych 
funkcji (na podstawie Collins, 2001; Sullivan, 2003): 
1. Dostęp do danych i informacji: 
 statycznych: możliwość przeglądania stron WWW z treścią (teksty, dokumen-

ty, multimedia) wcześniej przygotowaną i opublikowaną przez redaktorów por-
talu przy pomocy systemu CMS; 

 dynamicznych: możliwość przeglądania stron WWW z treścią (raporty, zesta-
wienia) wygenerowaną przez portal automatycznie lub na żądanie użytkowni-
ka; w ten sposób portal staje się głównym interfejsem dostępowym do innych 
systemów. 

2. Integracja i dostęp do aplikacji: 
 dostęp poprzez portal do różnych systemów IT wykorzystywanych w organi-

zacji (np. ERP, CRM, e-commerce, systemy transakcyjne), najczęściej z pro-
stym interfejsem z mechanizmem jednokrotnego logowania i dostępem uzależ-
nionym od roli pełnionej w organizacji przez użytkownika. 

3. Obsługa przepływu pracy: 
 system typu workflow: dostępny przeważnie w postaci systemu aplikacji po-

chodzących od zewnętrznego dostawcy; system przepływu jest dostępny bez-
pośrednio z portalu pracowniczego i przynajmniej częściowo zintegrowany 
z systemami ERP, CRM lub innymi systemami infrastruktury biznesowej 
przedsiębiorstwa; 

 zarządzanie organizacją pracy: portal umożliwia „szeregowemu” pracowniko-
wi jedynie obsługę dokumentów elektronicznych stanowiących treść jego pra-
cy (np. obsługę typowych transakcji), natomiast kadra kierownicza może śle-
dzić stan i terminowość załatwiania spraw przez pracowników, obciążenie 
pracą w zespole i sterować przepływem pracy zależnie od czynników ze-
wnętrznych (np. planu urlopów). 

4. Wspomaganie komunikacji pracowniczej: 
 komunikacja pracownicza: poza klasyczną usługą e-mailową w wielu pracow-

niczych portalach intranetowych dostępne są komunikatory typu IM (Instant 
Messenger), chaty i fora dyskusyjne, automatyczna dystrybucja informacji: li-
sty dystrybucyjne, biuletyny, subskrypcje itp. 

 narzędzia pracy zespołowej: narzędzia umożliwiające formowanie grup robo-
czych, organizowanie spotkań on-line, dyskusje, prezentacje oraz wspólną pra-
cę na dokumentach, niekiedy z wykorzystaniem rozwiązań telekonferencyj-
nych; 
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5. Obsługa spraw pracowniczych: 
 strony działu HR: dostęp do informacji na temat spraw pracowniczych, przepi-

sów, regulaminów organizacyjnych, procedur itp., książka adresowa umożli-
wiająca także wyszukiwanie specjalistów o określonych kompetencjach; 

 dystrybucja informacji: pracownik otrzymuje nie tylko informację o dostęp-
nych formach działalności socjalnej, ale także stosowny alert, jeżeli nastąpiła 
zmiana jego sytuacji, np. nabył nowe uprawnienia płacowe czy socjalne; 

 samoobsługa: pracownik, mając dostęp do swoich danych w portalu, może 
samodzielnie wygenerować np. pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu czy 
o wysokości zarobków za żądany okres, odciążając tym samym pracowników 
działu personalnego. 

6. Moduł e-learningowy – szkolenia elektroniczne: 
 moduły szkoleniowe z zakresu umiejętności pracowniczych do samodzielnego 

opanowania przez pracowników i zdania w formie testu elektronicznego lub 
w postaci klasycznego egzaminu; 

 szkolenia elektroniczne mają obniżyć koszty szkoleń pracowniczych i zapew-
nić stałą dostępność materiałów szkoleniowych dla pracowników, jednakże nie 
zastąpią one całkowicie szkoleń tradycyjnych z uwagi na nie zawsze wysoką 
efektywność nauczania oraz brak wpływu integracyjnego na szkolonych, nie-
wątpliwie obecnego w przypadku szkoleń tradycyjnych. 

7. Zaawansowane serwisy informacyjne: 
 profilowana informacja o działalności firmy, wynikach sprzedaży, planach itp., 

potrzebna dla zrozumienia strategii biznesowej firmy przez pracowników; 
 informacja o firmach i produktach konkurencyjnych, potrzebna, aby pracowni-

cy mogli właściwie reagować na sygnały i opinie dotyczące własnych usług 
lub produktów w relacji do oferty konkurencyjnej; 

 adaptacyjny mechanizm personalizacji rozpoznający rolę użytkownika 
w systemie i kontekst aktualnie wykonywanego zadania. 

Znaczenie portali intranetowych dla przedsiębiorstw rośnie w miarę jak procesy 
informacyjno-decyzyjne organizacji są coraz bardziej oparte na informacji elektro-
nicznej i przepływie elektronicznych dokumentów, silnie przy tym oddziałując na 
jakość życia zawodowego pracowników i metody zarządzania przedsiębiorstwem. 
Wpływ portalu intranetowego na zarządzanie wiedzą w organizacji jest widoczny 
szczególnie w przypadku przedsiębiorstw branży wysokich technologii, np. farma-
ceutycznej czy teleinformatycznej. W tych właśnie obszarach rozwiązania portali 
intranetowych mają duży wpływ na innowacyjność, współpracę i integrację roz-
proszonych zespołów pracowniczych, a w konsekwencji na uzyskiwanie przewagi 
konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. 

Portale intranetowe stanowią zatem nowy i ciekawy fenomen gospodarczy, opi-
sywany przy pomocy różnorodnych podejść, nie do końca jeszcze poznany, przez 
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co stanowią interesujący problem badawczy, którego znaczenie dla rozwoju przed-
siębiorstw trudno dzisiaj przecenić. 

1.2. Korzyści z wdrażania portali intranetowych 
w przedsiębiorstwie 

1.2.1. Wieloaspektowa ocena potencjalnych korzyści 

Wdrażanie portali intranetowych przynosi korzyści pracownikom, kadrze za-
rządzającej, całej organizacji, a także klientom i partnerom biznesowym (Ziemba, 
2009): 
 dla pracowników portal intranetowy stanowi źródło informacji i wiedzy, na-

rzędzie współpracy oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także śro-
dowisko wykonywania operacji biznesowych; 

 dla kadry zarządzającej portal to sposób na gromadzenie i udostępnianie: 
 danych o działalności biznesowej (danych z systemów IT przedsiębior-

stwa, np. systemów finansowo-księgowych, magazynowych, obsługi 
sprzedaży, analityki biznesowej, kadr i płac), 

 informacji dotyczących czynników wpływających na tę działalność (np. 
wskaźników gospodarczych, kursów walut, działań konkurencji, przepisów 
prawnych), 

 danych, informacji i wiedzy potrzebnych we wszelkich procesach informa-
cyjno-decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem; 

 dla organizacji portal służy: 
 uporządkowaniu wiedzy korporacyjnej przy pomocy technologii informa-

tycznych, 
 udostępnieniu pewnej części tej wiedzy pracownikom zgodnie z nadanymi 

im uprawnieniami dostępowymi i zasadami bezpieczeństwa informacyjne-
go obowiązującymi w organizacji; 

 dla klientów i partnerów biznesowych udostępnienie części zawartości portalu 
intranetowego stanowi możliwość wglądu w przebieg procesów obsługi za-
mówień, kompletacji dostaw, rozliczeń i analiz (ekstranet). 

Intranet może przynieść organizacji wiele korzyści, wśród których należy wy-
mienić przede wszystkim następujące aspekty: 
 ulepszenie komunikacji wewnętrznej oraz wprowadzenie spójnej polityki 

komunikacyjnej; 
 usprawnienie obiegu informacji i dokumentów oraz obniżenie kosztów ich 

dystrybucji; 
 obniżenie kosztów procesów wewnętrznych oraz zwiększenie efektywności 

pracy; 
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 udostępnienie narzędzi do zarządzania wiedzą; 
 udostępnienie narzędzi do pracy grupowej oraz zintegrowanie zespołu; 
 integracja rozproszonych aplikacji; 
 budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród pracowników. 

Korzyści wynikające ze stosowania portali intranetowych mają charakter za-
równo obszarowy, powiązany z określonym aspektem działalności organizacji, jak 
i synergiczny, wynikający z korzyści o charakterze integrującym, przewyższają-
cych sumę korzyści cząstkowych (obszarowych). 

Wdrażanie portali intranetowych w przedsiębiorstwach ukierunkowane jest naj-
częściej na omówione poniżej w kolejnych sekcjach korzyści obszarowe. 

 
1.2.2. Poprawa efektywności procesów wewnętrznych 

W zakresie poprawy efektywności procesów wewnętrznych zwykle oczekiwane 
są rezultaty wymienione poniżej. 

 
Oszczędność czasu, szybszy dostęp do danych i dokumentów 
Korzystanie z portali intranetowych umożliwia dystrybucję wartościowych in-

formacji wśród pracowników w szybki i efektywny sposób. Intranet pozwala 
zaoszczędzić czas, tzn. pracownicy mogą mieć ciągły i natychmiastowy dostęp do 
informacji, w dogodnej dla nich chwili, bez wysyłania zapytań i czekania na od-
powiedź. Przykładowe korzyści mogą być następujące: 
1. Dostęp do prezentacji szkoleniowych, testów, e-booków, ciekawych linków 

umożliwia osobom pracującym w firmie samodzielne pozyskiwanie informacji 
w zakresie interesujących ich zagadnień. 

2. Dostęp do wzorów dokumentów ułatwia opracowywanie typowych dokumen-
tów, jednocześnie gwarantując ich poprawność. Baza wiedzy w postaci doku-
mentów, zarządzeń i regulaminów dostępnych w intranecie pozwala na sa-
moszkolenie pracowników. 

3. Ułatwienie dostępu do danych i komunikacji między pracownikami, skrócenie 
czasu uzyskania dostępu do danych lub osób potrzebnych do rozwiązania okre-
ślonych problemów. Intranet zaoszczędza znacząco czas potrzebny na przekaz 
informacji, jest też znacznie tańszą formą dystrybucji informacji niż wszelkie 
inne istniejące obecnie formy komunikacji wewnętrznej. 

4. W zależności od swojego charakteru portal intranetowy może zawierać takie 
elementy jak galeria osób zatrudnionych z przyporządkowanymi im stanowi-
skami i opisami, co bardzo ułatwia wprowadzenie nowych pracowników oraz 
pomaga im szybko się dowiedzieć, do kogo powinni się udać z nurtującymi ich 
problemami. 

5. Wewnętrzne usługi wsparcia dostępne w portalu przynoszą znaczną oszczęd-
ność czasu: 
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 informacje i usługi z działu IT: zasady bezpieczeństwa informacyjnego, 
upgrade oprogramowania i instrukcje obsługi, pomoc on-line i sekcja FAQ 
(najczęściej zadawane pytania), informacje i kontakty serwisowe, szkolenia 
on-line, zapisy na szkolenia tradycyjne; 

 informacje i usługi z działu HR: książka kontaktów i profile pracowników, 
 instrukcje, regulaminy i procedury, interpretacje przepisów prawnych, formu-

larze on-line: wnioski urlopowe, zasiłki, pomoc itp., pomoc on-line i FAQ 
(najczęściej zadawane pytania), materiały dotyczące bezpieczeństwa pracy (in-
strukcje, plakaty itp.), zasady wynagradzania; informacje i usługi z działu mar-
ketingu lub promocji: zamawianie gadżetów i materiałów reklamowych. 

 
Efektywność realizacji procesów 
Portal intranetowy zapewnia szybkie udostępnianie pracownikom potrzebnych 

informacji i przyczynia się do wykonywania zadań z większą skutecznością. Pra-
cownicy zaangażowani w projekty mogą łatwo zdalnie współpracować, uzyskując 
dzięki częstszym kontaktom lepsze rezultaty w krótszym czasie. Przykładowe 
korzyści mogą być następujące: 
1. Automatyzacja obiegu dokumentów w systemie przepływu pracy (workflow): 
 umożliwia kierownictwu śledzenie stanu realizacji zadań oraz monitorowanie i 

analizę wydajności pracy poszczególnych pracowników; 
 zapobiega dublowaniu zadań przez pracowników; 
 umożliwia zmianę przebiegu procesów (obiegu dokumentów, alokacji obcią-

żeń) w przypadku zmiany obsady pracowników (urlopy, wyjazdy, szkolenia 
itp.). 

2. Redukcja kosztów związanych z korespondencją wewnątrz firmy (dystrybucja 
biuletynów, dane teleadresowe, materiały szkoleniowe, ogłoszenia zarządu). 

3. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej: dwukierunkowo – zarząd-
pracownicy-zarząd, horyzontalnie – zespoły-zespoły. 

4. Usprawnienie zarządzania zasobami (rezerwacje sal, samochodów, sprzętu 
itp.), przepływ informacji i instrukcji z działu IT, upgrade oprogramowania, 
serwis komputerów itp. 

5. Skrócenie czasu wdrożenia nowego pracownika w środowisko organizacji 
przez podanie wszystkich potrzebnych informacji w sekcji typu „Mój pierwszy 
dzień w pracy”. 

 
Zmniejszenie kosztów realizacji procesów 
Portal intranetowy powinien być opłacalny dla organizacji, przyczyniając się 

przede wszystkim do zmniejszenia kosztów obsługi realizowanych procesów 
(zamówień, zleceń, projektów). Ponieważ intranet umożliwia publikowanie on-
line, jako najbardziej oczywistą korzyść podaje się często zmniejszenie ilości 
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dokumentów papierowych, zatem redukcję kosztów druku i dystrybucji. Wszystkie 
dokumenty firmowe mogą być publikowane on-line w portalu intranetowym na 
podstawie informacji uzyskiwanych bezpośrednio ze stanowisk pracy odpowied-
nich pracowników. 
1. Obniżka kosztów obsługi procesów (zadań, zamówień, zleceń): 
 łatwa aktualizacja dokumentów on-line, mniej dokumentów papierowych; 
 obniżka kosztów szkoleń dla pracowników, jeśli są dostępne jako moduły e-

learningowe w portalu intranetowym. 
2. Zmniejszenie kosztu dystrybucji informacji do wszystkich pracowników: 
 gromadzenie informacji i dokumentów w jednym miejscu, szybki dostęp do 

informacji firmowej i skrócenie czasu jej wyszukiwania, redukcja pracochłon-
ności i kosztów korespondencji wewnątrz firmy; 

 uproszczona organizacja wsparcia IT dla użytkowników oraz zmniejszenie 
ilości oprogramowania instalowanego lokalnie na rzecz aplikacji i usług on-
line dostępnych przez portal. 

 
1.2.3. Poprawa komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie 

W zakresie rozwoju komunikacji wewnętrznej zwykle oczekiwane są efekty 
wymienione poniżej. 

 
Korzyści bezpośrednie  
Komunikacyjne funkcje portali intranetowych są bardzo przydatne do poprawy 

komunikacji i współpracy między pracownikami organizacji. Korzystanie z narzę-
dzi intranetowych (grupy dyskusyjne, fora intranetowe, tablice ogłoszeniowe itp.) 
ma pomóc w przekazywaniu i rozpowszechnianiu niezbędnych informacji lub 
dokumentów wśród pracowników organizacji. Ułatwia to komunikację i może 
przyczynić się do poprawy relacji między pracownikami a kierownictwem. 
1. Narzędzia poprawy komunikacji pionowej na linii zarząd-pracownicy (np. 

biuletyny informacyjne, gazetki firmowe, wideokonferencje z zarządem). 
2. Narzędzia komunikacji poziomej, bardzo pożądanej w organizacji typu proce-

sowego dla pokonywania barier w przepływie informacji w celu: 
 demokratyzacji dialogu pracowniczego (wprowadzenie rozwiązań społeczno-

ściowych, forów, blogów itp.), 
 wzajemnego informowania się działów o realizowanych projektach (strony 

projektów, blogi projektowe, informacja o osobach zaangażowanych w po-
szczególne projekty itp.). 

3. Lepsza komunikacja i większa przejrzystość skutkują z reguły poprawą relacji 
kierownictwo-pracownicy oraz pomiędzy grupami roboczymi. 
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4. Wprowadzenie komunikatorów intranetowych zmniejsza obciążenie linii 
telefonicznych, a ponadto oznacza mniej formalną formę komunikacji niż  
e-maile, ale nieco bardziej formalną niż telefon z uwagi na możliwość archiwi-
zacji rozmów i ustaleń; dostępne są też komunikatory konferencyjne do pracy 
zespołowej. 

5. Rozwój pracy zespołowej i komunikacji między grupami roboczymi: 
 intranet pozwala wszystkim pracownikom na odpowiedni dostęp do danych, co 

pomaga budować pracę zespołową w organizacji; 
 pewne treści intranetu jak sekcje pomocy, FAQ, podręcznik pracownika poma-

gają we współpracy. 
 
Wewnętrzny PR i budowa relacji 
Portal intranetowy może być wykorzystywany jako narzędzie wewnętrznego 

Public Relations prowadzonego w imieniu kierownictwa przez służby kadrowe, 
służąc m.in. promowaniu kultury korporacyjnej opartej na równości poprzez dekla-
racje zawarte w opublikowanych dokumentach zarządu oraz prowadzone przez 
portal działania działu HR. 
1. Promocja ważnych dla firmy koncepcji i programów korporacyjnych (strategia, 

rozwój, CSR, ekologia, równouprawnienie, zagadnienia etyczne) oraz realizacja 
kampanii wewnętrznych (społecznych, motywacyjnych, edukacyjnych, wizerun-
kowych, charytatywnych) ukierunkowuje na zmianę postaw pracowników. 

2. Realizacja konkursów i innych form współzawodnictwa stanowi rozrywkę, ale 
również formę edukacji i integracji pracowników oraz budowy wartościowych 
relacji pracowniczych. 

3. Komunikacja wewnętrzna poprzez portal intranetowy (informacje do czytania, 
komunikatory, społeczności) poprawia poczucie związku „z centralą” wśród 
pracowników w odległych lokalizacjach. 

4. Zbieranie od pracowników sugestii tematów, informacji czy historyjek przy-
datnych do gazetki pracowniczej, a także e-sondy on-line, stanowi wygodną 
formę badania opinii pracowników na wybrane tematy. 

5. Aktywność pracowników w proponowanych formach aktywności społeczno-
ściowej stanowi podstawę oceny postrzeganej jakości relacji z pracodawcą: im 
lepsze relacje, tym wyższa chęć uczestnictwa w akcjach realizowanych przez 
portal intranetowy; istnieje też niewątpliwy związek postrzeganej jakości rela-
cji pracodawca-pracownicy z wizerunkiem (marką) pracodawcy postrzeganym 
przez pracowników (Sikorski, 2006). 

 
Integracja pracownicza 
Portal intranetowy może być wykorzystany jako narzędzie integracji pracowni-

ków, zwłaszcza w odniesieniu do osób pracujących w licznych lokalizacjach poza 
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siedzibą firmy. Formy integracji mogą opierać się na łączeniu komunikacji trady-
cyjnej (face-to-face) i elektronicznej, w tym indywidualnej oraz społecznościowej. 
1. Komunikacja społecznościowa może dać organizacji następujące korzyści: 
 społeczności on-line wewnątrz korporacji (o ile znajdują akceptację wśród 

kadry kierowniczej) są symptomem jej otwartości i demokratyzacji, 
 blogi kierownictwa pozwalają na kontakt z załogą w bardziej osobisty sposób; 

są szczególnie przydatne do wyjaśniania kwestii wątpliwych, niepokojących 
załogę, które mogą stać się źródłem nieporozumień czy konfliktów wynikają-
cych ze sprzecznych lub niepełnych informacji: 

 sekcja typu Pytania do Prezesa może stanowić cenny element wizerunkowy i 
jednocześnie pozwala na przekazanie bardziej bezpośrednich komunikatów do 
załogi, może także służyć wywołaniu dyskusji na tematy żywotne dla rozwoju 
i przyszłości organizacji; 

 wszystkie powyższe rozwiązania stają się społecznościowe, o ile posiadają opcję 
dodawania komentarzy, przy zapewnieniu swobody prowadzenia dyskusji. 

2. Konkursy dla pracowników realizowane poprzez portal intranetowy stanowią 
formę aktywności integrującej przydatnej do promowania wizerunku marki 
pracodawcy: 

 quizy na temat produktów czy działalności firmy, konkursy na hasła reklamo-
we, konkursy fotograficzne związane z pracą itp., 

 prezentacje wyników działalności profesjonalnej, tworzenie grup zaintereso-
wań związanych z rozwojem zawodowym, 

 konkursy Pracownik miesiąca (jeżeli organizowane są bez przesady). 
3. Integracja pracowników wokół aktywności firmowych, np.: 
 zastosowanie intranetu upraszcza dystrybucję ważnych informacji wewnątrz 

struktury firmy;  
 za jego pośrednictwem ogłosić można ważne dla firmy święta, urodziny pra-

cowników, zgromadzić osoby chętne do udziału w imprezie integracyjnej czy 
zakomunikować o zbliżającym się ślubie pracownika. 

4. Integracja pracowników wokół aktywności poza pracą: 
 konkursy hobbystyczne, kulinarne itp., 
 współzawodnictwo między zespołami, 
 prezentacja sukcesów pracowników (poza pracą), 
 poradniki dietetyczne, gimnastyczne, promowanie zdrowego stylu życia itp. 

  
Integracja zespołów roboczych 
Dobra komunikacja wewnętrzna i dobry poziom integracji pracowników w ze-

spole sprzyjają: 
1. Pobudzeniu kreatywności: 
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 materiały multimedialne stymulują komunikację wizualną, 
 komunikatory i wideokonferencje do pracy zespołowej, 
 połączenie technik tradycyjnych (metaplan, burza mózgów, sesja warsztatowa) 

z metodami zdalnej pracy kreatywnej (bank pomysłów, crowdsourcing). 
2. Kreatywności zespołowej: 
 mniej osób nieznanych w firmie oznacza większą otwartość na współpracę, 
 przydatna jest książka adresowa z poszerzonymi profilami pracowników, 
 imprezy integracyjne promowane przez portal intranetowy, 
 aktywność w społecznościach on-line zwiększa rozpoznawalność danej osoby, 

podobnie jak jej sukcesy osiągane w aktywności poza pracą promowane przez 
portal. 

O ewentualnym sukcesie w zakresie integracji pracowniczej uzyskanej z pomo-
cą portalu intranetowego decydują nie tyle same funkcje portalu, ile czynniki 
organizacyjne i społeczne: 
 aktywność redaktora portalu oraz współpracujących z nim osób (dział HR, 

zarząd, inni); 
 obecność w firmie menedżera komunikacji wewnętrznej i jego współpraca 

przy redagowaniu treści portalu intranetowego; 
 systematyczny plan oraz sposób realizacji akcji, kampanii, działań mających 

zdefiniowane cele związane z rozwojem biznesowym organizacji i z budową 
kultury organizacyjnej promującej np. pracę zespołową, jakość czy określone 
postawy wśród pracowników. 

 
1.2.4. Integracja dostępu do danych i usług wewnętrznych 

Portal intranetowy umożliwia z jednej strony dystrybucję informacji zgroma-
dzonych w różnych rodzajach systemów komputerowych, z drugiej zaś – ułatwia 
dostęp do informacji przez pracowników. Ze względu na odpowiednie cechy 
zintegrowanej architektury portali intranetowych zapewnia rozpowszechnianie 
informacji po niższych kosztach. 

W związku z integracją dostępu do danych i usług w jednym punkcie dostępo-
wym poprzez portal intranetowy oczekiwane są efekty wymienione poniżej. 

Integracja w jednym miejscu danych z różnych źródeł 
1. Agregacja w jednym miejscu najważniejszych informacji, dokumentów i ich 

wzorów, rozporządzeń i postanowień przez jeden punkt dostępu, jeden uniwer-
salny interfejs, jedną wyszukiwarkę. 

2. Ułatwienie dostępu do informacji oraz skrócenie czasu ich poszukiwania, 
eliminacja chaosu organizacyjnego (elektroniczna wersja artykułów, procedur, 
rozporządzeń w połączeniu z mechanizmem wyszukiwawczym zwiększa efek-
tywność pracy oraz udoskonala obieg informacji w firmie). 
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3. Intranet jest jak sieć prywatna, gdzie można publikować i dzielić się z innymi 
wewnątrz organizacji. 

4. Informacja w portalu intranetowym może być łatwo dostosowywana do po-
trzeb i oczekiwań użytkownika. 

5. Wszystkie potrzebne do pracy informacje zostają zgromadzone w jednym 
miejscu, ale prawa dostępu zależne są od roli pełnionej przez użytkownika 
w organizacji. 

  
Wyższa jakość udostępnianej informacji 

1. Zakłada się, że dane prezentowane w portalu intranetowym (zwłaszcza teksty) 
zostały odpowiednio przygotowane i sformatowane przez wyznaczonego re-
daktora. 

2. Możliwość personalizacji wyglądu i zawartości portalu stosownie do roli 
i potrzeb użytkownika. 
 

Lepsza dostępność informacji 
1. Intranet umożliwia zarządzanie informacją, jej aktualizację oraz modyfikację z 

jednego źródła. Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia ograniczenie dostępu 
części pracowników do określonych kategorii informacji nieprzeznaczonych 
dla nich. 

2. Stanowi podręczną bazę plików, logotypów, informacji, regulaminów, posta-
nowień czy zarządzeń. 
 

Integracja usług wewnętrznych 
1. Integracja pojedynczych aplikacji w moduły udostępniające usługi wewnętrzne 

przydatne do wykonywania pracy. 
2. Udostępnienie wszystkich kluczowych informacji firmy w jednym narzędziu 

poprzez funkcję integracji systemów (jeden interfejs użytkownika). 
3. Prosty w obsłudze interfejs użytkownika – korzystanie z intranetu nie wymaga 

długotrwałych i kosztownych szkoleń. 
4. Elastyczność systemu wyrażona modułowością pozwalającą na wdrażanie 

systemu w odpowiednim momencie dla poszczególnych obszarów działalności. 
5. Obniżenie kosztów oprogramowania stanowiskowego (wymagana tylko prze-

glądarka). 
 

1.2.5. Rozwój zarządzania wiedzą w organizacji 

Portal intranetowy pełni rolę korporacyjnej bazy wiedzy, rozwija kapitał inte-
lektualny firmy, motywuje pracowników do dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi. 
Poprzez platformę wymiany wiedzy pracownicy mają możliwość publikowania 
wartościowych informacji, wymiany poglądów na tematy branżowe. 
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W zakresie rozwoju zarządzania wiedzą zwykle oczekiwane są następujące 
efekty wymienione poniżej. 

 
Ułatwienie dostępu do wiedzy korporacyjnej 

1. Szybki dostęp do obowiązujących standardów i wzorców dzięki korporacyjnej 
bazie wiedzy. 

2. Stworzenie bibliotek i archiwów w formie repozytoriów dokumentów elektro-
nicznych. 

3. Ułatwiona wymiana wiedzy, studia przypadków, organizacja ucząca się. 
4. Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wiedzy i jakości. 
5. Stworzenie dla kadry zarządzającej ważnego źródła wiedzy o funkcjonowaniu 

firmy i jej oddziałów. 
6. Możliwość szybkiej oceny stanu poszczególnych działów firmy oraz przekro-

jowej analizy działalności poprzez wykorzystanie narzędzi raportowania. 
7. Ułatwione wykorzystanie narzędzi do pozyskiwania, gromadzenia i tworzenia 

wiedzy, jednakże efekty zależą w znacznej części nie od rozwiązań IT, ale od 
zachowań i postaw personelu w odniesieniu do chęci uczestniczenia w proce-
sach zarządzania wiedzą w organizacji, w tym zwłaszcza przekształcania wie-
dzy niejawnej na jawną. 

8. Wszelkie dokumenty zawierające wiedzę oraz instrukcje dla pracowników 
zamieszczane w portalu intranetowym niezwykle łatwo jest aktualizować, 
przez co w portalu zawsze znajduje się ich najnowsza wersja dostępna dla 
wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji. 

9. Budowanie bazy wiedzy dla pracowników z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa danych – różne poziomy dostępu dla różnych grup pracowników. 

10. Ułatwione rozwiązywanie problemów „w terenie” – dostęp do intranetu 
z poziomu urządzeń mobilnych. 

 
Edukacja pracownicza 
Portal intranetowy powinien wspierać edukowanie pracowników poprzez udo-

stępnienie sekcji opracowań informacyjnych poświęconych tematom takim jak: 
1. Zagadnienia pracownicze: 
 zachowania organizacyjne, 
 przyczyny rotacji personelu, 
 analizy rynku pracy, 
 telepraca, 
 ochrona prywatności pracowników, 
 ocena ryzyka zawodowego. 
2. Wrażliwe tematy: 
 dyskryminacja rasowa – przykłady i przeciwdziałanie, 
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 różnorodność kulturowa w miejscu pracy, 
 komunikacja międzykulturowa, 
 mobbing i nadużycia,  
 agresja w miejscu pracy,  
 agresywni klienci. 
3. Pomoc na wypadek restrukturyzacji i zwolnień: 
 wzorce przygotowywania CV i innych dokumentów, 
 przygotowywanie odpowiedzi na interview, 
 przykłady listów polecających, 
 analiza kompetencji zawodowych, 
 określanie celów zawodowych. 

 
Kursy e-learningowe dostępne w portalu intranetowym  

1. Portal intranetowy poprzez udostępnienie szkoleń zdalnych: 
 zmniejsza koszt szkoleń, gdyż pracownik samodzielnie przechodzi przez 

materiał i zdaje test; daje też sposobność odbycia szkolenia w dogodnym mo-
mencie, bez konieczności dojazdów i przerywania pracy na dłuższy czas; 

 uniemożliwia poznanie nowych osób podczas szkoleń dających sposobność do 
integracji pracowników przy okazji podnoszenia kwalifikacji. 

2. Przykłady tematów szkoleń: 
 prawidłowa obsługa klienta, 
 bezpieczeństwo pracy, 
 planowanie rozwoju zawodowego, 
 techniki prezentacji,  
 techniki sprzedaży, 
 przeciwdziałanie nadużyciom i patologiom w miejscu pracy, 
 określanie celów, planowanie realizacji, 
 pobudzanie kreatywności. 
3. Stałe sekcje typu Wzorce i szablony lub Dobre praktyki: 
 wzorce raportów i opracowań – standaryzacja stylu i formatu, 
 słowniki terminologii fachowej, 
 schematy przygotowywania dokumentów i procesu ich akceptacji przez kie-

rownictwo. 
 
Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wiedzy 

1. Kultura organizacyjna nowoczesnej organizacji, opartej na wiedzy i dążeniu do 
jakości. 

2. Zwiększona dojrzałość procesów zarządzania wiedzą w organizacji. 
3. Portal intranetowy to inwestycja w ludzi i rozwój ich umiejętności: 
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 e-learning – rozwój wiedzy i umiejętności, 
 zdalne wpływanie na zachowania pracowników. 
4. Przełożenie zarządzania wiedzą oraz umiejętnego wykorzystania technologii na 

rozwój kapitału intelektualnego organizacji. 
 

1.2.6. Realizacja korzyści – uwarunkowania wdrożeniowe 

Możliwość realizacji oczekiwanych korzyści zależy od wielu czynników, zwią-
zanych nie tyle z samym projektem informatycznym, ile przede wszystkim ze 
sposobem wdrażania portalu intranetowego w organizacji i stopniem zaangażowa-
nia personelu w ten proces. Szybkie dostarczenie zauważalnych korzyści dla pra-
cowników ułatwia akceptację portalu intranetowego. Można to osiągnąć poprzez 
uruchomienie najpierw funkcjonalności podstawowych. 

Łatwe do uzyskania korzyści wiążą się też z oszczędnościami wynikającymi 
z usprawnienia organizacji pracy. Poprzedzić je musi analiza procedur funkcjonu-
jących w organizacji i wyodrębnienie problemów obniżających efektywność reali-
zowanych procesów. 

Ważne jest również późniejsze analizowanie efektów organizacyjno-
ekonomicznych wdrożenia. Zauważalne są one chociażby w obszarze kosztów 
realizacji transakcji, składania zamówień, zarządzania rezerwacjami sprzętu 
i urządzeń, dystrybucji wiedzy i szkoleń czy aktywizacji pracowników w odległych 
lokalizacjach. 

W tym wszystkim istotnym elementem jest przyjęty sposób utrzymania i rozwi-
jania portalu, zwłaszcza rola redaktora oraz jego relacje z kierownictwem organi-
zacji oraz z zespołami roboczymi i ich liderami. Aby intranet poprawiał efektyw-
ność, usprawniał komunikację, obniżał koszty i pomagał lepiej organizować pracę, 
w proces jego projektowania powinny być zaangażowane osoby posiadające kom-
pleksową wiedzę o działaniu organizacji jako całości, z uwzględnieniem zarówno 
aspektów technicznych, jak i organizacyjnych. Kluczowe jest wsparcie najwyższe-
go kierownictwa jako sponsorów projektu. Projekt wdrożeniowy nieuwzględniają-
cy uwarunkowań organizacyjnych lub pozbawiony wsparcia kierownictwa jest 
obarczony bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia. 
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2.1. Typowe funkcje portali intranetowych  

Typowe funkcje portali intranetowych w organizacjach powiązane są z reguły 
z tymi obszarami komunikacji wewnętrznej lub procesami, którymi jest stosunkowo 
łatwo zarządzać przez portal i uzyskać oczekiwane korzyści.  

Najłatwiej typowe funkcje portali opisać kategoriami zawartości, które będą albo 
reprezentowały określone rodzaje dokumentów, albo funkcje, moduły lub aplikacje 
ułatwiające wykonywanie pracy. Według Wrighta (2011) najczęściej spotykane 
(i najbardziej pożądane) kategorie zawartości to: 

How to: ten typ zawartości opisuje, w jaki sposób prawidłowo wykonywać okre-
ślone zadania w organizacji, np. jakie są kolejne kroki obsługi transakcji sprzedaży, 
wystawiania faktury dla klienta, przygotowywania oferty czy składania zapotrzebo-
wania przez pracownika na nowy komputer. Mogą być to formalnie zatwierdzone 
ścisłe procedury albo ramowe wytyczne podane w kolejnych krokach lub też nawet 
porady opracowane w sekcji FAQ. 

Formularze on-line i aplikacje: wspomagają opisy i procedury zawarte w kate-
gorii how to i dostarczają np. wzorcowych dokumentów czy aplikacji on-line po-
trzebnych do wykonania określonych zadań, np. rozliczenia wyjazdu służbowego, 
zamówienia sali na spotkanie czy złożenia zamówienia na materiały biurowe. 

Szablony dokumentów: umieszczone w portalu intranetowym jako wzorcowe, 
np. podania, oferty, prezentacje itp., typowe dokumenty służące do wielokrotnego 
użycia (zwłaszcza takie, których nie tylko szata graficzna, ale i struktura powinny 
być stosowane w jednolity sposób). 

Zawartość ustrukturyzowana: spisy pracowników, książki adresowe, katalogi 
produktów, kategorie klientów, foldery dokumentów i inne zbiory, najczęściej 
mające strukturę hierarchiczną często przeglądaną przez pracowników.  

Aktualności i nowości: zawartość przydatna, ale nie niezbędna do wykonywania 
bieżących zadań przez pracowników. Niektóre z tych treści są tworzone przez redak-
cję portalu intranetowego na zlecenie kierownictwa (np. zmiana w regulacjach 
wewnętrznych), inne mogą być dodawane przez samych pracowników (np. informa-
cje o odniesionym sukcesie).  

Materiały referencyjne: mogą obejmować raporty i analizy typu white papers, 
studia przypadków, opracowania badawcze lub analityczne przydatne do wykony-
wania pracy i rozwiązywania problemów. Materiały referencyjne służą także do 
pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności pracowników, a także inspirują do 

Aleksander Sala 
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usprawniania aktualnie stosowanych procesów. Materiały tego typu mogą być także 
dodawane przez pracowników jako opisy dobrych praktyk czy doświadczeń z za-
kończonych właśnie projektów.  

Współpraca i dyskusje: ta kategoria może zawierać opracowywane zespołowo 
dokumenty, często niezatwierdzone lub w realizacji, zbiory pomysłów, szkice, 
koncepcje, fora dyskusyjne czy strony zespołowo realizowanych projektów. Istotną 
częścią tej kategorii jest swoboda dodawania nowych treści oraz możliwość komen-
towania i wymiany poglądów między członkami zespołu poprzez intranet.  

Sprawozdania i raporty: zwykle podają one zestawienia uzyskiwanych wyni-
ków (przez jednostki, zespoły, wydziały), ale mogą także obejmować wyniki badań 
satysfakcji klientów czy wyniki ocen pracowniczych. Wykresy np. kursów akcji czy 
wyników sprzedaży mogą być także materiałem do dyskusji czy tworzenia progra-
mów poprawy.  

Archiwa: wszelkie dokumenty przechowywane z powodów historycznych (np. 
opisy produktów już wycofanych) lub prawnych (np. poprzednie wersje przepisów 
czy regulacji). Nadmierny i niekontrolowany rozrost sekcji archiwum powoduje 
spadek efektywności wyszukiwania i wzrost frustracji użytkowników, którzy zwykle 
szukają aktualnych dokumentów. Z tego powodu obszar archiwum powinien być 
wyraźnie wyodrębniony w zawartości intranetu i obsługiwany przez osobną wyszu-
kiwarkę. 

Mój pierwszy dzień w pracy: nieraz mocno rozbudowana sekcja tworzona naj-
częściej przez dział HR, zawierająca wszelkiego typu informacje potrzebne nowo 
zatrudnionemu pracownikowi, mające go zapoznać z nowym środowiskiem organi-
zacyjnym. Są tu zawarte misja, wizja, strategia i cele organizacji, jej krótka historia, 
struktura i charakterystyka działów, regulacje wewnętrzne, zasady wynagradzania 
i oceniania, zasady korzystania ze świadczeń, książka kontaktów itd. Mogą być 
również dostępne formularze on-line adresowane do nowych pracowników, np. 
składanie zapotrzebowania na wyposażenie czy różnego typu oświadczeń.  

 
W nieco innym ujęciu przegląd typowych funkcji intranetu – i uznawanych za 

niezbędne w każdej firmie – podaje Kolasiński (2008), wymieniając takie jak: książ-
ka kontaktów firmowych, książka telefoniczna, struktura organizacyjna, baza kon-
taktów zewnętrznych, ogłoszenia pracowników, baza wiedzy i szkoleń firmowych, 
rezerwacja zasobów, wniosek urlopowy on-line czy kalendarz wydarzeń firmowych.  

Oprócz wymienionych powyżej w każdym przypadku funkcje intranetu uznawa-
ne za typowe będą wynikały ze specyfiki organizacji określonego rodzaju.  
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2.2. Przykładowe rozwiązania funkcjonalne w portalach 
intranetowych 

2.2.1. Rodziny funkcji występujące w portalach intranetowych 

W dalszej części tego rozdziału prezentowane są funkcje, moduły i aplikacje in-
tranetowe najczęściej wdrażane i rozwijane w portalach intranetowych. Częstość ich 
wdrożeń zwykle nie zależy od branży czy wielkości organizacji. 

To, co różnicuje wdrożenia, to przede wszystkim skala popularności danego ob-
szaru funkcjonalnego intranetu w organizacji i związanych z nim praktyk, sposób 
wykorzystania i wolumen gromadzonych dokumentów i innych typów zawartości, 
a także liczba procesów obsługiwanych przez intranet i sposób ich działania. 

Prezentowane niżej funkcje, moduły i aplikacje sklasyfikowane15 zostały 
w dziewięciu grupach zwanych rodzinami funkcji16, przedstawionych na rysunku 2.1: 

1. Komunikacja wewnętrzna, 
2. Social apps (aplikacje do zarządzania społecznościami), 
3. Human Resources (sprawy pracownicze), 
4. Administracja i ICT17, 
5. Zarządzanie zadaniami i projektami, 
6. Bazy, dokumenty, pliki, 
7. Wiedza, innowacje, kapitał intelektualny, 
8. Finanse, 
9. Inne. 

W każdej rodzinie funkcji występują ponadto procesy i przepływy pracy, doku-
mentów, zadań itp. W praktyce są to najczęściej dedykowane aplikacje i systemy 
przeznaczone do obsługi i zarządzania procesami (Business Process Management, 
BPM) i obiegów organizacyjnych (obiegi pracy i dokumentów – Workflow and 
Document Management System, WDMS). 

Częsty brak ich uniwersalności sprawia, że podlegają one (procesy, obiegi) 
szczególnej uwadze szefów intranetów i komunikacji wewnętrznej. Zwykle 
w strukturze zarządczej intranetu uwzględniającego procesy i obiegi wyznacza się 
wówczas osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy (process owners)18. Dla 
samego wdrożenia oznacza to np., że projekt w tym momencie staje się projektem 
międzywydziałowym, a jego poprowadzenie wymaga dużych umiejętności koordy-
nacyjnych, a nierzadko negocjacyjnych. 

                                                      
15 Autorem podziału są konsultanci firmy Kolibro. Klasyfikacja jest odzwierciedleniem analizy podzia-
łu intranetu i sposobów jego projektowania w ponad stu projektach polskich i zagranicznych. 
16 Rodziny funkcji są powiązane z obszarami komunikacji wewnętrznej oraz wynikającymi z nich 
kategoriami podziału obszarowego intranetu omówionymi w podrozdziale 7.1.3. 
17 Information and Communication Technologies – technologie informacyjno-komunikacyjne. 
18 W polskich przedsiębiorstwach utarło się określenie właściciele procesów. 
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sytuacji (projektowej, zadaniowej, procesowej, komunikacyjnej) formy aktywności 
i interakcji zarówno pracowników między sobą, jak i z treściami intranetowymi. Ta 
aktywność determinowana jest również możliwościami (głównie czasowej dostępno-
ści) i zaangażowaniem pracowników. 

Doświadczenie autora jako praktyka i doradcy w komunikacji wewnętrznej 
wskazuje jednak na dużą dojrzałość i samodzielność pracowników w polskich orga-
nizacjach. Wyczuwają oni bardzo dobrze, jak optymalnie (stosunek czasu 
i zaangażowania) zaistnieć np. z komentarzem pod wydarzeniem firmowym, aby 
osiągnąć pożądany efekt swojej pracy. Z kolei ci sami pracownicy zwykle nie czują 
potrzeby angażowania się w społeczności dla samego zaistnienia i toczenia niemery-
torycznych dyskusji. Zatem doświadczenie potwierdza, że nie sprawdzają się próby 
odwzorowania i przenoszenia masowo na grunt organizacji form, do jakich przy-
zwyczaiły popularne społecznościowe portale internetowe. Co więcej – próby pro-
stego ich naśladowania w przedsiębiorstwie wielokrotnie kończyły się porażkami 
i krytyczną oceną nieefektywnego wdrożenia. 

Natomiast jako dobre i skuteczne wskazać można projektowanie i wdrażanie 
aplikacji budujących wartościowe i dynamiczne grupy zaangażowania nazywane 
społecznościami lokalnymi lub społecznościami kontekstowymi. Są to społeczności 
wirtualne, ale zarazem realne, czyli umocowane w faktycznych praktykach, działa-
niach i kulturze organizacji. Takie społeczności charakteryzuje duża aktywność 
chwilowa (w danym momencie dla organizacji lub zespołu) i najczęściej krótki czas 
ich funkcjonowania. Z wywiadów przeprowadzanych z menedżerami intranetów 
i redaktorami sekcji wynika, że są to bardzo wartościowe formy społecznościowe, 
które wytwarzają bardzo cenną i potrzebną zawartość (wnioski, ustalenia, wyjaśnie-
nia, komentarze) wspierającą np. realizację zadań (projektów) lub zarządzanie zmia-
ną w organizacji. 

 

Komentarze 
Chyba najprostszą formą aktywności użytkownika intranetu jest tzw. komento-

wanie (rys. 2.12). Zdaniem autora termin ten ma znaczenie pejoratywne i staje się 
mało adekwatny do faktycznych intencji pracowników, którzy swoimi wypowie-
dziami realnie i efektywnie angażują się w życie treści intranetowych. W zależności 
od sekcji, w której uruchomiono komentowanie, zyskuje ono inne znaczenie, wagę 
i sens. Bardziej właściwe byłoby raczej nazywanie komentowania dyskutowaniem. 

Współczesna dyskusja w intranetowej komunikacji wewnętrznej masowo więc 
wypiera tradycyjnie rozumiane fora dyskusyjne. W ten sposób realizuje się właśnie 
idea merytorycznych, przydatnych i pożądanych przez zarządzających dyskusji 
zawiązywanych czasowo i kontekstowo. Komentowanie jako funkcja jest najbardziej 
rozpoznawaną formą angażowania się pracowników w aktywność związaną z doda-
waniem własnych treści do intranetu. 
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W ramach rodziny funkcji Inne mogą się też pojawić aplikacje nietypowe, wyni-
kające ze specyficznego charakteru działań organizacji i związanych z nimi potrzeb 
komunikacji wewnętrznej. Przykładem może być wspomaganie przez intranet han-
dlowców pracujących w terenie poprzez np. udostępnianie listy sprawdzonych 
hoteli, restauracji, warsztatów i innych usług potrzebnych w podróży; idealnie, 
gdyby taka aplikacja była zintegrowana z mapą interaktywną pozwalającą na łatwe 
zlokalizowanie obiektu w terenie. Jeśli aplikacji tego typu jest więcej i stworzą one 
niemal kompletne, elektroniczne środowisko pracy, portal intranetowy tego typu 
może mieścić się w klasie rozwiązań Digital Workplace wspomnianych wcześniej. 

Innym przykładem należącym do rodziny Inne mogą być aplikacje i informacje 
przydatne dla pracownika, ale niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem pracy 
zawodowej, np. rozrywka i relaks (gry, quizy itp.), hobbystyczne grupy zaintereso-
wań, kulinaria (baza przepisów, porady domowe), podróże (galerie zdjęć, konkursy, 
porady), edukacja pozazawodowa (grupy rozwoju osobistego), katalog rekomendo-
wanych usługodawców (fachowcy, lekarze, tłumacze itp.) czy – charakteryzujący się 
zwykle bardzo dużą odwiedzalnością – jadłospis stołówki czy cateringu na bieżący 
dzień lub tydzień roboczy. Takie aplikacje, mimo że zwykle nie są bezpośrednio 
związane z pracą zawodową, są często nazywane killer application (jako polski 
odpowiednik można by zaproponować „konfitury”26), gdyż generują one duży ruch 
oraz stanowią silny czynnik zachęcający użytkowników do regularnego odwiedzania 
intranetu. 

2.3. Modele zarządzania utrzymaniem portali intranetowych 

O sukcesie portalu intranetowego27, mierzonym jego faktycznym wykorzysta-
niem w organizacji, decyduje nie tylko faza projektu i uruchomienia, ale przede 
wszystkim to, w jaki sposób zapewniono utrzymanie i dalszy rozwój portalu.  

W zależności od rodzaju sprawowanej kontroli właścicielskiej nad intranetem ty-
powe modele utrzymania (i rozwijania) intranetu można sprowadzić do czterech 
typów (Ward, 2013): 
 zdecentralizowany (decentralized) – nie ma jednego właściciela, 
 scentralizowany (centralized) – jeden właściciel lub ich grupa, 
 kolaboratywny (collaborative) – współdzielona kontrola właścicielska, 
 hybrydowy (hybrid) – mieszana kontrola właścicielska. 

Zostaną one poniżej omówione ze wskazaniem i charakterystyką wspólnych 
i specyficznych aktorów. Przyjęto, iż każda organizacja posiada zarząd, któremu 
podlegają poszczególne oddziały, gdzie w obrębie każdego z nich znajdują się 
właściwe mu departamenty. Występująca we wszystkich modelach rola Sponsor 
                                                      
26 Porównaj definicję w podrozdziale 4.2.2. 
27 Opracowanie podrozdziału 2.3: Paweł Weichbroth (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). 
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intranetu  opisuje członka zarządu, w którego kompetencjach leży wspieranie 
utrzymania i rozwoju portali intranetowego. 

 

Model zdecentralizowany 
W modelu zdecentralizowanym każdy oddział (jednostka biznesowa) posiada wła-

sny departament IT, który w osobie webmastera świadczy usługi pozostałym departa-
mentom. W obrębie każdego z nich współpracują ze sobą właściciel informacji 
i dostawca zawartości. Poglądowy schemat tej struktury przedstawia rysunek 2.44. 

 

Oddział 

Dostawca zawartości

Departament A

Właściciel informacji

Departament IT

Webmaster

Zarząd

Sponsor intranetu

 
Rys. 2.44. Zdecentralizowany model organizacji wsparcia intranetu 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Zadania webmastera dotyczą koordynacji, modyfikacji i kontroli wdrożonej stra-

tegii rozwoju intranetu w korporacji. Dodatkowo jest on odpowiedzialny za stronę 
główną portalu, zaś w razie potrzeby wspomaga, uczy i udziela pomocy właścicie-
lom informacji i dostawcom zawartości. Wszystkie strony i usługi są przypisane do 
właściciela informacji, zwykle starszego menedżera lub dyrektora departamentu. 
Jego zadaniem jest weryfikacja publikowanych informacji pod względem stopnia ich 
poufności, aktualności, kompletności i prawidłowości. 

Każdy właściciel informacji wyznacza podwładnego sobie superużytkownika, 
obowiązkiem którego jest założenie witryny departamentu i jej bieżąca aktualizacja. 
Z reguły są to pracownicy biurowi przeszkoleni w zakresie projektowania stron 
intranetowych.  

Jak wynika z powyższego, departamenty lub mniejsze samodzielne jednostki or-
ganizacyjne rozwijają i utrzymują własne witryny, które wchodzą w skład danego 
portalu intranetowego. Odpowiedni zespół deweloperów w departamencie IT odpo-
wiada za implementację, wdrożenie i utrzymanie opracowanych rozwiązań. 

 

Model scentralizowany 
W modelu scentralizowanym sponsorowi intranetu podlega koordynator portalu 

współpracujący z dostawcami zawartości wyznaczonymi z poszczególnych  
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departamentów oddziału. W zakresie rozwijania portalu koordynator ściśle współ-
pracuje z webmasterem z departamentu IT, będącym centralnym i jedynym ośrod-
kiem utrzymywania wszystkich aplikacji i usług informatycznych. Schemat struktury 
modelu scentralizowanego przedstawia rysunek 2.45. 

 

 
Rys. 2.45. Scentralizowany model organizacji wsparcia intranetu 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Ponadto zadaniem koordynatora portalu jest projektowanie oraz rozwijanie inter-

fejsu i struktury portalu, promowanie jego wykorzystywania i aktywizowanie wy-
znaczonych pracowników do okresowego dostarczania zawartości. Dodatkowo 
przegląda on i zatwierdza strony intranetowe przed ich publikacją celem weryfikacji 
poprawności zawartości i zgodności formy prezentacji z obowiązującymi wytycz-
nymi. Koordynator portalu to osoba z departamentu PR, która obok kierownika 
zespołu deweloperów portalu jako jedyna posiada uprawnienia do ostatecznej publi-
kacji treści. 

Treści intranetowe są przygotowywane przez dostawców zawartości. Po ich 
ukończeniu przesyłane są do koordynatora portalu, który ewentualne uwagi poprze-
dza stosownym komentarzem. Za rozwijanie i utrzymywanie usług intranetu odpo-
wiedzialny jest zespół deweloperów w departamencie IT, który w tym zakresie ściśle 
współpracuje z redaktorem-koordynatorem portalu.  

 

Model kolaboratywny 
W ostatnich latach 2/3 średnich i dużych przedsiębiorstw stosowało model kola-

boratywny w zakresie organizacji procesu utrzymania i rozwijania portali intraneto-
wych (Ward, 2013). Główną rolę odgrywa tam tzw. komitet sterujący (steering 
committee), którego członkowie to przedstawiciele podstawowych departamentów 
przedsiębiorstwa, np. marketingu, public relations (PR), zasobów ludzkich (HR) lub 
informatyki (IT). Komitet sprawuje kontrolę i nadzór właścicielski, opracowuje 
i posługuje się zbiorem zasad, standardów i szablonów. Ponadto odpowiada za 
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realizację strategii i wizji rozwoju oraz kieruje projektami związanymi z intranetem. 
Komitetowi zwykle przewodniczy dyrektor departamentu IT, PR lub HR. Na ogół 
w jego skład wchodzi od sześciu do dziesięciu osób. Przykład struktury organizacji 
utrzymania intranetu dużej firmy przedstawia rysunek 2.46. 

 

 
Rys. 2.46. Kolaboratywny model organizacji wsparcia intranetu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ward (2013), Prescient Digital Media (2012). 
 

Jak można zauważyć, właściciel informacji i dostawca zawartości współpracują 
ze sobą w obrębie jednego departamentu. Wszystkie takie pary bezpośrednio podle-
gają redaktorowi naczelnemu, który odpowiada za merytoryczną zawartość udostęp-
nianą w obrębie portalu. Kolegium intranetu to organ doradczy współpracujący za-
równo z redaktorem naczelnym, jak i kierownikiem intranetu. Ten drugi jest 
odpowiedzialny za jego bieżące zarządzanie, raportuje i podlega sponsorowi intranetu. 

 

Model hybrydowy 
Model hybrydowy jest złączeniem trzech wyżej wymienionych modeli. Może 

występować w kombinacji (Ward, 2014b): 
 scentralizowanej kontroli i pojedynczego właściciela, strategii rozwoju, procesu 

decyzyjnego, technologii i środowiska zarządzania zawartością, 
 zdecentralizowanego tworzenia, weryfikacji i publikacji treści. 

Model hybrydowy jest w dużym stopniu zbliżony do modelu kolaboratywnego, 
aczkolwiek z dwoma wyjątkami. Po pierwsze, komitet sterujący bezpośrednio podlega 
sponsorowi intranetu. Po drugie, rola departamentu IT jest ograniczona wyłącznie do 
czynności związanych z utrzymaniem infrastruktury sprzętowej i programowej nie-
zbędnej do działania portalu. Sporadycznie występuje także funkcja redaktora naczel-
nego, którego obowiązki pełnią poszczególni właściciele informacji. Schemat organi-
zacji wsparcia intranetu w omawianym powyżej modelu przedstawia rysunek 2.47. 
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Rys. 2.47. Hybrydowy scentralizowany model organizacji wsparcia intranetu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ward (2013). 
 
W większości dobrze zarządzanych organizacji zarządzanie portalami intraneto-

wymi odbywa się według zbioru zasad podawanych w dokumencie o nazwie intra-
net governance (Ward, 2014a). Podaje on do wiadomości kierownictwa i pracowni-
ków, jakie są zasady redagowania treści do intranetu, zasady „właścicielstwa” 
poszczególnych jego części, podziału odpowiedzialności za utrzymanie intranetu, 
a także polityki bezpieczeństwa związanej z dostępem i rozpowszechnianiem treści 
publikowanych w portalu intranetowym. 

2.4. Aspekty techniczne budowy portali intranetowych  

Uruchomienie i utrzymanie portalu intranetowego w znacznej mierze obejmuje 
również aktywności związane z technicznymi aspektami funkcjonowania intranetu 
i zapewnienia jego technicznej sprawności. Architektura techniczna intranetu jest 
z reguły heterogeniczna. Jeśli chodzi o sprzęt, to mogą w niej jednocześnie wystę-
pować komputery zarówno mainframe czy Apple, jak i PC z systemem operacyjnym 
Microsoft Windows lub UNIX. W sieciach obsługujących intranet mogą być jedno-
cześnie użytkowane różnorodne protokoły komunikacyjne (TCP/IP, Ethernet, Novell 
Netware i inne) oraz różne bazy danych (np. SQL Server, Oracle czy Lotus Notes). 
Użytkowany dla intranetu system zarządzania treścią CMS może być dobrany nieza-
leżnie od innych komponentów środowiska IT, a zakres i sposób integracji intranetu 
z innymi systemami może być zrealizowany na wiele sposobów.  

Zarówno architektura techniczna planowanych rozwiązań IT, jak i architektura 
biznesowa związana z funkcjonowaniem intranetu w organizacji każdorazowo będą 
inne i dostosowane do jej specyficznych uwarunkowań – nie można skopiować 
rozwiązań architektury innej organizacji. Praktycznie poza sytuacją dzierżawienia 
platformy intranetowej w modelu SaaS (Software as a Service) architektura powinna 
być każdorazowo zaprojektowana i zweryfikowana jeszcze przed wdrożeniem.  
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Platformy dostarczane przez największych dostawców to nie jedyna alternatywa 
dla twórców intranetów. Istnieje wiele autorskich systemów, zarówno zagranicz-
nych, jak i polskich, na których budowane są systemy intranetowe.  

2.5. Wykorzystanie portali intranetowych w polskich 
organizacjach  

Od najwcześniejszych lat użytkowania portali intranetowych w przedsiębior-
stwach regularnie publikowane są raporty z rozmaitych badań mających na celu 
m.in. określenie: 
 stopnia penetracji przedsiębiorstw przez portale intranetowe; 
 najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności portali intranetowych; 
 oczekiwań i motywacji kadry kierowniczej odnośnie do wdrażania portali intra-

netowych; 
 kategorii firm najczęściej wykorzystujących portale intranetowe; 
 aktualnych trendów, jeśli chodzi o wykorzystywanie portali intranetowych 

w przedsiębiorstwach i organizacjach. 
Należy tu wymienić np. raporty firm BEA (2006) czy Razorfish (2006) dotyczące 

stanu wdrożeń portali intranetowych w przedsiębiorstwach Europy Zachodniej 
i USA, ale przede wszystkim dotyczące oczekiwań kadry kierowniczej pod ich 
adresem i oceny efektów wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i organiza-
cyjnych. Nieco innego typu raporty są publikowane przez firmy technologiczne (np. 
IBM, 2005), które promują określonego typu rozwiązania mające wychodzić naprze-
ciw najnowszym trendom i oczekiwaniom formułowanym przez kierownictwa 
klientów, najczęściej przedsiębiorstw „nowej gospodarki”. 

Na uwagę zasługują także raporty oceniające aktualne trendy w projektowaniu 
i utrzymaniu intranetów, a także analizujące potencjał mediów społecznościowych, 
coraz częściej przenoszonych do komunikacji wewnętrznej (np. Appirio, 2013). 

Szczególnie interesujące są raporty Digital Workplace Trends 2012 i 2014 
(McConnel, 2011, 2013). Skupiają się one na trendach w rozwoju elektronicznych 
środowisk roboczych, wskazując m.in., że: 
 rozwiązania społecznościowe rozwijają się wolniej niż oczekiwano, a kierownic-

twa firm często wykazują dość sceptyczną postawę, jeśli chodzi o ich włączanie 
do instrumentów komunikacji wewnętrznej w organizacji; ponadto korzyści z in-
tranetowych inicjatyw społecznościowych są jak dotąd deklarowane jedynie opi-
sowo jako dzielenie się wiedzą czy zaangażowani, lepiej poinformowani pra-
cownicy, natomiast najmniej widoczne są konkrety typu szybsza dostawa na 
rynek, redukcja kosztów czy skrócenie czasu na szkolenia; nadal występują silne 
obawy odnośnie do jakości informacji i bezpieczeństwa oraz wartości biznesowej 
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rozwiązań społecznościowych; mimo to połowa z ankietowanych 456 przedsię-
biorstw zamierza zwiększać inwestycje w rozwiązania społecznościowe w intra-
netowej komunikacji wewnętrznej; 

 większość ankietowanych przedsiębiorstw widzi korzyść z intranetu przede 
wszystkim dla pracowników liniowych, gdzie dostęp w czasie rzeczywistym do 
aktualnej informacji lub do ekspertów jest potrzebny przy bezpośredniej obsłu-
dze klienta; jednocześnie około połowy ankietowanych przedsiębiorstw deklaru-
je, że podstawowe wymaganie łatwość dotarcia do potrzebnej informacji nie zo-
stało u nich jeszcze spełnione w zadawalającym stopniu; 

 usługi mobilne, dostępne przez intranet, nie mają wysokiego priorytetu w więk-
szości ankietowanych przedsiębiorstw; oznacza to, że mimo dostępnych rozwią-
zań technologii mobilnych firmy nie włączyły szerzej do swoich strategii rozwo-
jowych zagadnień mobilnego dostępu do usług dla pracowników – być może 
dlatego, że strategie te są nadal w znacznej części definiowane przez działy IT, 
a nie przez zarządy organizacji. 

Na uwagę zasługują także wydawane przez Nielsen Norman Group coroczne ra-
porty 10 Best Intranets (Nielsen, 2014, oraz wcześniejsze), koncentrujące się na 
zagadnieniach zapewnienia jakości użytkowej, pozytywnych doświadczeń użytkow-
nika (User Experience, UX) oraz budowy wartościowych relacji pracodawca-
pracownicy poprzez odpowiednio zaprojektowane portale intranetowe. 

Analiz polskiego rynku portali intranetowych oraz stopnia ich rozpowszechnienia 
w polskich przedsiębiorstwach nie ma zbyt wiele. Ważniejsze raporty dotyczące 
wykorzystania intranetów29 w polskich przedsiębiorstwach były publikowane przez 
firmy KPMG (2005), Janmedia (2006) i Contium (2005, 2009). Wskazywały one na 
systematycznie rosnącą w latach 2005–2009 penetrację polskich przedsiębiorstw przez 
portale intranetowe, jednakże rozwój ten miał miejsce głównie w przedsiębiorstwach 
dużych i korporacjach30. Badania te wskazywały również na dominujący w tych latach 
trend komunikacji top-down oraz na głównie informacyjny charakter większości 
portali intranetowych. Plany zintegrowania przez ankietowane przedsiębiorstwa portali 
intranetowych z innymi, już użytkowanymi systemami (takimi jak ERP, CRM czy 
elektroniczne obiegi dokumentów) były jedynie przedmiotem rozważań. 

Najnowszy z raportów na temat intranetów w polskich przedsiębiorstwach pod 
nazwą Intraspekcja 2013 został przygotowany przez firmę Edisonda (2013). Badanie 
to, choć najaktualniejsze, zakresem nie dorównuje jednak powyżej wymienionym 
opracowaniom. Pozwoliło jednak na dokonanie kilku ciekawych ustaleń: 

                                                      
29 Część wymienionych raportów dotyczy komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, natomiast 
zawierają one często obszerne sekcje poświęcone aktualnemu wykorzystywaniu intranetu w komunika-
cji wewnętrznej. 
30 W których – w odróżnieniu od polskich przedsiębiorstw – z reguły nie budowano intranetu od 
podstaw, a jedynie adaptowano rozwiązania intranetowe funkcjonujące we wszystkich oddziałach 
korporacji. 
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 ankietowane polskie firmy w zaskakująco słabym stopniu wykorzystują możli-
wość personalizacji treści i wyglądu stron w portalach intranetowych; 

 w badanych intranetach dominują rozwiązania związane z obsługą spraw pra-
cowniczych, w tym poradniki dla nowych pracowników; równie powszechnym 
rozwiązaniem w intranetach ankietowanych firm był elektroniczny obieg doku-
mentów (workflow); 

 oczekiwania ankietowanych pracowników co do funkcjonalności intranetu nie 
były zbyt wygórowane: ograniczały się do podstawowych modułów (aplikacji) 
typu firmowa książka adresowa z kontaktami i profilami pracowników, dostęp 
do plików potrzebnych do wykonywania pracy oraz możliwość wypełniania 
formularzy w trybie on-line; ponadto w większych organizacjach ankietowani 
pracownicy sygnalizowali przede wszystkim potrzebę bycia na bieżąco z wyda-
rzeniami zachodzącymi wewnątrz firmy, co sugeruje, że w ich świadomości in-
tranet wydaje się funkcjonować nadal jako rozwiązanie bardziej informacyjne 
niż usługowe; 

 w badanych intranetach słabo rozpowszechnione są funkcje komunikacji spo-
łecznościowej, co nasuwa wniosek, że fascynacja mediami społecznościowymi 
w Internecie nie znajduje analogii w świecie biznesu; 

 intranet jest narzędziem wykorzystywanym najczęściej w warunkach biurowych, 
ponieważ jedynie niespełna 16% użytkowników w badanych firmach wykorzy-
stuje go spoza swojego miejsca pracy, a jedynie ok. 18% pracowników korzysta 
z dostępu do intranetu za pomocą urządzeń mobilnych; 

 rzadkością w warunkach polskich jest przygotowywanie pracowników do wy-
dajnego i efektywnego korzystania z firmowego intranetu – zaledwie 16% ankie-
towanych pracowników uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym obsługi intranetu; 

 ankietowane polskie firmy korzystają z intranetu uruchomionego na własnej 
infrastrukturze IT i sceptycznie się odnoszą do nowości, jaką jest przechowywa-
nie danych firmowych (w tym intranetowych) w chmurze, prawdopodobnie 
z uwagi na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa; 

 niewiele polskich firm realizuje utrzymanie intranetu w planowy i metodyczny 
sposób (intranet governance plan), porządkujący procesy z tym związane.  

 



3. Portal intranetowy jako czynnik transformacji 
w organizacjach 

3.1. Zarządzanie zmianą w organizacji 

3.1.1. Wprowadzanie zmian poprzez rozwiązania IT 

Wraz z nowoczesnymi technologiami informatycznymi przedsiębiorstwa zysku-
ją nie tylko motywację do wprowadzania zmian, ale i coraz większe możliwości 
radykalnych transformacji organizacji i sposobu jej funkcjonowania. 

Portale intranetowe w nowoczesnej organizacji ułatwiają pracownikom dostęp 
do informacji, stanowią platformę pracy zespołowej oraz (w założeniach) umożli-
wiają sprawniejsze zarządzanie wiedzą przez poprawę: 
 efektywności procesów, 
 komunikacji wewnętrznej z myślą o usprawnieniu pracy zespołowej oraz 

zaktywizowaniu poszczególnych pracowników, 
 zarządzania wiedzą korporacyjną. 

Poprzez kanały elektroniczne zacieśniają się także relacje z pracownikami oraz 
partnerami zewnętrznymi. 

Rozwiązania IT służące komunikacji wewnętrznej w organizacji, w tym portale 
intranetowe, należy rozpatrywać jako rozwiązania socjotechniczne, charakteryzu-
jące się przepływami integrującymi informacje, ludzi, technologie oraz wywołują-
ce określone efekty o charakterze organizacyjnym, społecznym, psychologicznym 
oraz behawioralnym. Wdrażanie portalu intranetowego stanowi przede wszystkim 
zmianę organizacyjną mieszczącą się w podejściu opisywanym jako Organizatio-
nal Development. Było ono wielokrotnie wykorzystywane (np. Rothwell i in., 
2010) do opisywania procesu zmian zachodzących podczas pierwszych informaty-
zacji przedsiębiorstw w minionych dekadach. Jest ono aktualne także i dzisiaj 
w odniesieniu do rozwiązań generujących silne oddziaływanie natury organizacyj-
nej i społecznej, a takie są rozwiązania informatyczne dotyczące funkcjonowania 
komunikacji wewnętrznej w organizacjach. 

Doświadczenia wielu firm, które wprowadzały radykalne zmiany w funkcjono-
waniu swojej infrastruktury informatycznej (szczególnie w zakresie kompleksowej 
obsługi e-biznesu), wskazują, że oczekiwane efekty mogą się ujawnić dopiero po 
kilku latach – może to dotyczyć także portali intranetowych. Zarówno zakres 
wymaganych zmian czy sposób ich zdekomponowania na składowe, jak i powiązania 
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skanie takiego dopasowania jest w rzeczywistości bardzo trudne i wymaga ciągłego 
adaptowania aktualnych działań do lokalnych czynników sytuacyjnych. 

W myśl współczesnych poglądów udany portal intranetowy powinien koncen-
trować się i wspierać wszystkie rodzaje aktywności pracowników i zespołów 
pracowniczych, budować dobre relacje z klientami wewnętrznymi organizacji oraz 
przyczyniać się do osiągania korzyści przede wszystkim przez oczekiwaną poprawę 
w zakresie efektywności (głównie zmniejszanie kosztów) procesów biznesowych, 
właściwe gospodarowanie dostępną informacją, poprawę komunikacji wewnętrznej 
i pracy zespołowej, a w perspektywie strategicznej – poprawę zarządzania wiedzą 
i rozwój kapitału intelektualnego organizacji. 

Wobec portalu intranetowego w organizacji opartej na wiedzy żywi się zatem 
nadzieję, że spełni on oczekiwania formułowane w trzech poniższych obszarach. 

1. Procesy wewnętrzne – poprawa efektywności 
Portal intranetowy ma udostępnić pracownikom narzędzia zwiększające efek-

tywność procesów w zakresie planowania, organizowania i wykonywania własnej 
pracy: bezpośredni dostęp poprzez portal do dokumentów, danych, kontaktów, 
działań itp. związanych z obsługą procesów, w których realizację włączony jest 
pracownik. Ponadto według Druckera (1999) umiejętność zarządzania samym sobą 
stała się podstawowym wymaganiem i wyzwaniem dla współczesnych pracowni-
ków wiedzy: powinni być oni z jednej strony wyposażeni w pewną autonomię, jeśli 
chodzi o ustalanie celów i sposobów ich osiągania, z drugiej zaś unifikacja proce-
sów narzucana przez portale intranetowe (a raczej ich projektantów) może znacznie 
ograniczyć swobodę i kreatywność pracowników. 

2. Komunikacja wewnętrzna 
Portal intranetowy może stanowić interaktywne narzędzie komunikacji między 

firmą a jej klientami wewnętrznymi (pracownikami), w którym firma indywiduali-
zuje przekaz informacyjny pod kątem określonego pracownika (lub grup pracow-
ników), otrzymującego tylko te informacje, które są mu potrzebne i do których 
otrzymania ma odpowiednie uprawnienia. Historycznie rzecz ujmując, rozwój 
portali intranetowych następował równolegle z rozwojem systemów ERP oraz 
CRM, które radykalnie usprawniły nie tylko zarządzanie w przedsiębiorstwie, ale 
i komunikację z partnerami spoza przedsiębiorstwa (Chalmeta, 2006). Z tego 
powodu zainteresowanie elektronicznymi rozwiązaniami do usprawnienia komuni-
kacji wewnętrznej przesunęło się od poczty elektronicznej i list mailingowych 
w stronę rozwiązań portalowych, w których na podobieństwo serwisów WWW 
można informacje odpowiednio zamieszczać, aktualizować, wzbogacać grafiką 
i multimediami, a także wprowadzać rozwiązania zwiększające interaktywność 
serwisu intranetowego. 

3. Zarządzanie wiedzą 
Nie jest łatwo zdefiniować zarządzanie wiedzą, ponieważ każde ludzkie działa-

nie jest – bądź powinno być – oparte na wiedzy. Stąd można założyć, że niemal 
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każda świadoma działalność ludzka jest procesem bądź efektem zarządzania wie-
dzą. W związku z tym nie możemy arbitralnie stwierdzić, które organizacje zarzą-
dzają, a które nie zarządzają wiedzą. Zdarza się, że jedynym atrybutem organizacji 
rzekomo zarządzającej wiedzą jest posiadanie programu zarządzania wiedzą. 
Bardziej trafne jest ocenianie organizacji pod względem intensywności i skutecz-
ności realizacji procesów zarządzania wiedzą, i takie podejście jest reprezentowane 
w niniejszej pracy.  

Istota zarządzania wiedzą polega na obraniu specyficznej perspektywy, zgodnie 
z którą to zasoby niematerialne organizacji stanowią o istocie jej funkcjonowania, 
a inne zasoby są wobec wiedzy podrzędne. Można powiedzieć, że zarządzanie 
wiedzą „dzieje się” w każdej organizacji. Problem w tym, aby tę aktywność zop-
tymalizować. W centrum zainteresowania znajdują się zasoby niematerialne oraz 
zdolności organizacji do absorpcji i wykorzystania wiedzy w celu realizacji jej 
misji i strategii. Koncepcja ta odzwierciedla pragnienie systematycznego badania 
mechanizmów wpływających na efektywność pracy intelektualnej indywidualnych 
osób, zespołów i organizacji. 

Już w roku 1964 Peter Drucker (Drucker, 1964) stwierdził, że zdolność do wy-
korzystania wiedzy czyni organizację wyjątkową i daje jej przewagę konkurencyj-
ną. W organizacjach budujących swoją pozycję konkurencyjną na wykorzystaniu 
wiedzy portale intranetowe (ich doskonalenie i rozwój) są ważnym elementem 
realizacji strategii biznesowej łączącej wykorzystanie rozwiązań IT oraz wiedzy 
stanowiącej często najważniejszy zasób danej organizacji. Jest to szczególne 
istotne w organizacjach dostarczających produktów nasyconych wiedzą (knowled-
ge-intensive products), takich jak farmaceutyki, oprogramowanie, skomplikowane 
usługi finansowe, specjalistyczne usługi eksperckie. Dla tych firm i organizacji 
portal intranetowy stanowi nie tylko platformę współpracy członków zespołów 
roboczych i źródło informacji potrzebnych do bieżącej pracy, ale także medium 
budowy kontaktów i relacji zarówno wewnątrz zespołów, jak i na linii pracownicy-
pracodawca. 

Często wysokie oczekiwania pod adresem portalu intranetowego w tego typu 
firmach wynikają z połączenia dwóch najważniejszych zasobów charakterystycz-
nych dla współczesnej, zwykle zdecentralizowanej i „płaskiej” organizacji: klu-
czowych kompetencji ekspertów dziedzinowych (pracowników wiedzy) i sieci 
relacji organizacji z jej kluczowymi klientami i partnerami. Pierwszy z tych zaso-
bów można w uproszczeniu identyfikować z kapitałem wiedzy (kapitałem intelek-
tualnym), drugi zaś z kapitałem relacyjnym (kapitałem kontaktów i powiązań, ale 
także kapitałem zaufania).  

Wszystkie powyższe dylematy sprawiają, że pojawia się pytanie, w jaki sposób 
przedsiębiorstwa mają projektować, wdrażać i utrzymywać swoje portale intrane-
towe, aby w jak największym stopniu udało się im uzyskać zaplanowane korzyści, 
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zwłaszcza te, od których zależy rozwój kapitału intelektualnego organizacji warun-
kującego jej zdolność konkurowania na rynku. Nie jest to proste, ale jeśli portal 
intranetowy zostanie wdrożony w udany sposób, zgodnie z oczekiwaniami organi-
zacji, może stanowić przełomowe rozwiązanie dla niemal powszechnie już dzisiaj 
spotykanej organizacji wirtualnej, opartej na zarządzaniu korporacyjną wiedzą. 

 
3.1.2. Wpływ portali intranetowych na funkcjonowanie organizacji 

Portale intranetowe różnią się od zwykłych aplikacji nie tylko tym, że udostęp-
niają całość funkcji i treści w przeglądarce, ale przede wszystkim specyficznym 
wpływem wywieranym na organizację pracy i zachowania personelu. 

Portale intranetowe na swoje otoczenie wywierają wpływ organizacyjny i be-
hawioralny, zależny od wzajemnych relacji pomiędzy zastosowanymi rozwiąza-
niami (informatycznymi i użytkowymi) a zmianami kultury organizacyjnej wystę-
pującej w przedsiębiorstwie. Z uwagi na zmiany w sposobie realizacji procesów 
obydwa rodzaje wpływu można zdefiniować jako: 
 wpływ organizacyjny – wdrożenie portalu intranetowego zmienia sposób 

organizacji procesów wewnątrz organizacji – obieg dokumentów, sposób reali-
zacji zamówień, procedury komunikowania się metodami elektronicznymi itp.; 

 wpływ behawioralny – wdrożenie portalu intranetowego zmienia zachowania 
ludzi wewnątrz organizacji – personelu bezpośrednio zaangażowanego w reali-
zację procesów i kierownictwa organizacji; zmiana ta może wynikać zarówno 
z nowego sposobu realizacji procesów. 

W dalszej części rozdziału omówiono jedynie kilka najważniejszych aspektów 
zmiany w przedsiębiorstwie zachodzących: 
 w sposobie realizacji procesów pracy, 
 w realizacji komunikacji wewnętrznej, 
 w zarządzaniu wiedzą korporacyjną. 

W końcowej sekcji rozdziału wskazano także wybrane aspekty wdrożeniowe, 
od których zależy, czy oczekiwane zmiany zakończą się sukcesem jako skutek 
udanego włączenia portalu intranetowego do środowiska pracy danej organizacji. 

3.2. Zmiany w sposobie realizacji procesów wewnętrznych 

3.2.1. Wpływ portali intranetowych na sposób realizacji procesów 

Organizacja procesów pracy w przedsiębiorstwie może być oparta na rozwiąza-
niach tradycyjnych lub elektronicznych. Tradycyjna organizacja procesów to: 
 ustalony obieg dokumentów tradycyjnych (papierowych) poprzez kolejne 

stanowiska pracy zaangażowane w realizację procesu; 
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 obsługa zamówień, rozliczanie transakcji, podział pracy i komunikacji pra-
cowniczej przy wykorzystaniu głównie rozwiązań tradycyjnych (kontakty oso-
biste lub telefoniczne, dokumenty papierowe); praca w sieci (i wykorzystanie 
dokumentów elektronicznych) odbywa się w wycinkowym wymiarze, a więk-
szość operacji jest realizowana metodami tradycyjnymi. 

W organizacjach o bardzo wysokim stopniu integracji procesów i wysokim na-
syceniu rozwiązaniami IT specyficzną formą realizacji procesów pracy jest tzw. 
elektroniczne stanowisko pracy (Digital Workplace). W takim środowisku  
(Robertson, 2012; Sikorski, 2007) wszystkie dane i dokumenty występują wyłącz-
nie w formie elektronicznej, w całości elektroniczne (workflow) są procesy pracy, 
również komunikacja między uczestnikami procesu jest w znacznej części realizo-
wana przy pomocy rozwiązań elektronicznych (informatycznych). Jeśli dostęp do 
danych, dokumentów, aplikacji oraz stron informacyjnych, a także osób, odbywa 
się poprzez portal intranetowy, to można mówić o elektronicznym środowisku 
pracy.  

Portale intranetowe i komunikacja wewnętrzna mogą być powiązane z reorga-
nizacją procesów poprzez zaprojektowanie i zorientowanie ich na wybrane proce-
sy, np. obieg dokumentów, zarządzanie wiedzą, publikowanie informacji, koopera-
cję z dostawcami. 

Wpływ organizacyjny portali intranetowych na sposób realizacji procesów 
przejawia się głównie w tym, że: 
1. Portale intranetowe oparte na systemie workflow narzucają wzorcową metodę 

pracy (często jedyną, gdyż dawne „ręczne” metody są stopniowo zarzucane). 
2. Systemy typu workflow wbudowane w portal mogą automatycznie rozdzielać 

pracę między pracowników według określonych zasad, monitorować ją i rapor-
tować przełożonym postęp realizacji oraz rozkład obciążenia pracą. 

3. Wszystkie potrzebne do pracy dokumenty i dane są dostępne w formie elektro-
nicznej (natomiast nie zawsze następuje oczekiwane ograniczenie korzystania 
z dokumentów papierowych). 

4. Dzięki funkcjom wbudowanym w portal pracownicy mogą samodzielnie 
korzystać z usług wewnętrznych (rezerwacja zasobów, składanie zamówień na 
materiały papiernicze czy gadżety reklamowe, przygotowywanie zaświadczeń, 
polis ubezpieczeniowych, opcji świadczeń socjalnych itd.), co odciąża odpo-
wiednie działy, ale zarazem osłabia kontakt osobisty między pracownikami. 

Wpływ behawioralny (dotyczący wpływu na zachowania personelu zaanga-
żowanego w realizację procesów) przejawia się głównie w tym, że: 
1. Portale intranetowe mogą mieć wbudowane mechanizmy automatycznego 

monitorowania i rejestrowania aktywności pracowników w zakresie pracy 
z aplikacjami, korzystania z zasobów portalu, rejestracji czasu oraz miejsca 
pracy. Funkcje monitorujące z oczywistych względów nie są lubiane przez 
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większość pracowników, niemniej mają z pewnością wpływ na ich zachowania 
w zakresie np. korzystania z Internetu w godzinach pracy. 

2. Wiele dokumentów zamieszczanych w intranecie (zwłaszcza pochodzących 
z działu personalnego) ma charakter perswazyjny – są to regulaminy, procedu-
ry, zasady, wzorce itp., mające kształtować odpowiednie zachowania pracow-
ników w kontaktach z klientami, i nie tylko. Natomiast rzeczywista reakcja 
pracowników zależy od wielu czynników lokalnych i nie zawsze musi być 
zgodna z oczekiwaniami pracodawcy. 

3. Wpływ portali informacyjnych na zachowania pracowników umysłowych 
wykracza także poza zegarowy czas pracy, gdyż jeśli materiały tam zawarte są 
bogate i interesujące, to nawyk regularnego poszukiwania informacji pozaza-
wodowych może się stać naturalną częścią aktywności intelektualnej pracow-
nika także poza pracą. 

3.3. Zmiany w realizacji komunikacji wewnętrznej 

3.3.1. Komunikacja organizacyjna 

Każdy proces komunikacji31 należy rozpatrywać na trzech płaszczyznach  
(Ollivier, 2010): 
 technicznej, która pokazuje, w jaki sposób komunikowana jest treść przekazu, 

czyli rozpatruje formę komunikacji; 
 językowej, w której przyglądamy się przekazywanej treści, czyli odpowiada-

my na pytanie, co jest komunikowane; 
 społecznej, która udziela odpowiedzi na pytania, kto i do kogo przekazuje 

komunikat, innymi słowy – rozpatrywane są istniejące relacje społeczne. 
Wszelkie procesy komunikacyjne w organizacjach odbywają się zawsze w kon-

kretnym kontekście kulturowym, tzn. wypływają z przyjętych norm i zasad, które 
jednak nie są trwale ustalone i mogą być – w większym lub mniejszym stopniu – 
modyfikowane przez wszystkich uczestników organizacji. Keyton (2005) uważa 
nawet, że organizacje pojawiają się i funkcjonują głównie dzięki nieustannym 
procesom komunikacyjnym w nich zachodzącym.  

Chociaż więc pewne aspekty organizowania i komunikacji są niezmienne (np. 
użycie mowy i pisma), to inne podlegają bardziej lub mniej znaczącym modyfika-
cjom (np. sposoby przekazu mowy oraz pisma). Istotny jest jednak fakt, iż nieza-
leżnie od użytych sposobów i narzędzi komunikowania proces komunikacji 
w organizacjach może pełnić dwojaką rolę, tj. instrumentu, za pomocą którego 

                                                      
31 Opracowanie podrozdziału 3.3: Marta Szeluga-Romańska (Politechnika Gdańska, Wydział Zarzą-
dzania i Ekonomii).  
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przekazywane są różnego rodzaju informacje, dokumenty, aktualności etc., oraz 
siły społeczno- i kulturotwórczej (rys. 3.2). 

 

 
Rys. 3.2. Rola komunikacji w organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ollivier (2010). 
 
Rola instrumentalna komunikacji skupia się głównie na aspekcie technicznym 

i lingwistycznym, czyli na tym, co i w jaki sposób jest komunikowane. Jeśli komu-
nikacja traktowana jest jako narzędzie, służy głównie do wymiany informacji. 
Natomiast rola kulturotwórcza komunikacji przejawia się w sytuacjach, gdy dane 
informacje pociągają za sobą pewnego rodzaju konsekwencje społeczne, np. na-
wiązywane są nie tylko interakcje, lecz także głębsze relacje społeczne. Procesy 
komunikacyjne zawsze przebiegają w pewnej kulturze organizacyjnej, stosownie 
do istniejących wcześniej relacji, emocji, wzorców zachowań. 

 
3.3.2. Komunikacja wewnętrzna 

Z punktu widzenia zmian w organizacji wywoływanych przez portale intrane-
towe istotna jest przede wszystkim komunikacja wewnętrzna, która wraz z innymi 
dyscyplinami, jak relacje z mediami czy public affairs, tworzy wspólnie jedną z 
funkcji zarządzania, czyli komunikację korporacyjną (Cornelissen, 2012; Quirke, 
2012). W pewnych organizacjach zaciera się granica między komunikacją we-
wnętrzną i zewnętrzną, ponieważ za pomocą mediów elektronicznych można 
w bardzo szybki i łatwy sposób udostępniać na zewnątrz treści z wnętrza organizacji. 
Komunikacja wewnętrzna pełni ogromnie ważną rolę w życiu organizacyjnym, 
ponieważ silnie wpływa na poczucie identyfikacji pracowników z (ich) organizacją.  

Rysunek 3.3 pokazuje, że portal intranetowy może być postrzegany podobnie 
jak całość procesu komunikacji organizacyjnej, tzn. w zależności od sposobu 
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użycia bywa zarówno narzędziem komunikacyjnym, jak i instrumentem przyczy-
niającym się do wprowadzania różnych zmian społecznych w organizacji.  

 

 

Rys. 3.3. Rola intranetu w organizacji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Zazwyczaj na początku portal intranetowy jest platformą magazynującą i prze-

kazującą informacje, natomiast z czasem może też pełnić bardziej skomplikowane 
role, np. bywa wykorzystywany jako narzędzie wspierające zarządzanie, budowa-
nie i integrację zespołów zadaniowych, szczególnie w warunkach rozproszenia 
członków zespołu w różnych lokalizacjach. Portal intranetowy, stanowiąc ważną 
część wewnętrznej komunikacji organizacyjnej, pełni rolę kulturotwórczą, 
zwłaszcza jeśli komunikacja intranetowa ma charakter wielokierunkowy i jej 
przebieg kształtowany jest przez działania redaktora portalu oraz specjalistów 
komunikacji wewnętrznej, często zatrudnianych w większych organizacjach. 

 
3.3.3. Specyfika komunikacji intranetowej 

Przede wszystkim intranet może służyć do komunikowania się jednego nadaw-
cy (lub zorganizowanej grupy nadawców) z bardzo dużą grupą odbiorców (podobnie 
zresztą jak inne media komunikowania masowego) (Price, 1993). W odróżnieniu 
od komunikacji interpersonalnej (bezpośredniej) nadawca (grupa nadawców) jest 
zazwyczaj zorganizowany hierarchicznie w grupę roboczą, w której podzielane są 
pewne normy i wartości. Natomiast kolektywny odbiorca, mimo formalnej przyna-
leżności do danej organizacji, niekoniecznie musi postrzegać siebie jako wspólno-
tę, z którą dzieli te same przekonania. Dlatego też różni odbiorcy mogą różnie 
rozumieć te same treści. W takich przypadkach pojawia się bardzo ważna rola 
moderatora intranetu, który sprawnie posługując się tym narzędziem oraz używając 
swoich specyficznych cech i umiejętności, może pracowników zjednoczyć wokół 
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pewnych idei czy działań oraz wywołać ich aktywność, interakcję. Tym samym 
może dojść do zrównania ról nadawcy i odbiorcy (Grzenia, 2006), co jest unikalną 
cechą niektórych nowoczesnych mediów, w tym intranetu. 

Podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju komunikacji, również 
w procesie komunikacji intranetowej może pojawić się wiele trudności czy barier, 
i to w każdym z jego wymiarów – technicznym, semantycznym oraz społecznym. 
Ich wybrane przykłady zostały pokazane w tabeli 3.1. 

 
Tab. 3.1. Przykłady barier i zagrożeń w procesie komunikacji intranetowej 
 

Bariery  
w sferze technicznej 

Bariery 
w sferze semantycznej 

Bariery 
w sferze społecznej 

–  przeładowanie infor-
macyjne (nadmiar in-
formacji) 

–  brak należytego za-
chowania poufności 
podawanych wiadomo-
ści, projektów, pomy-
słów itp. (aby nie zosta-
ły zdobyte przez 
konkurencję lub kogoś 
spoza firmy) 

–  zbyt długi czas dotarcia 
do danych treści lub 
intranetu w ogóle 

–  awaria systemu 
–  brak osoby (osób) 

umiejącej się posłużyć 
nowoczesną technolo-
gią 

–  posługiwanie się inny-
mi językami (kodami 
językowymi, np. żar-
gonem, slangiem, zbyt 
fachowym językiem, 
emotikonami) 

–  różne rozumienie tych 
samych pojęć 

–  odciągająca od pracy 
nadmierna atrakcyjność 
treści 

–  różnice osobowościowe 
–  dyspozycja psychofi-

zyczna uczestników 
komunikacji 

–  wzajemne relacje 
emocjonalne 

–  uprzedzenia 
–  blokowanie lub filtro-

wanie i interpretowanie 
informacji przez przy-
wódców opinii 

–  nadmierna krytyka, 
psująca relacje między 
pracownikami  

–  uzależnienie pracowni-
ków od Internetu i gad-
żetów elektronicznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Piontek (2000, s. 129–135); Griffin (2003, 
s. 348–351); Łobejko (2004). 

  
Intranet może wspierać funkcjonowanie zespołów roboczych na kilka sposobów: 

1. W ogóle umożliwia ich współdziałanie i realizowanie celów firmy w przypadku 
rozproszenia geograficznego – jak wiadomo, istnieje dziś wiele świetnie funk-
cjonujących organizacji wirtualnych. 

2. Usprawnia procesy komunikacyjne między członkami danego zespołu oraz 
między całymi zespołami w organizacjach poprzez łatwy i nieustanny dostęp do 
dokumentów, regulaminów i innych ważnych dla wszystkich pracowników in-
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formacji formalnych (rola instrumentalna). Umożliwia w ten sposób także dzie-
lenie się wiedzą. 

3. Może integrować pracowników wokół pewnych zagadnień, problemów, pomy-
słów; nie tylko informować, ale przede wszystkim zachęcać do działania 
w świecie rzeczywistym. 

4. Może umożliwiać dzielenie się pracowników swoimi opiniami, sposobami roz-
wiązania danego problemu, a dając możliwość wpływu na decyzje podejmowane 
w organizacji, długofalowo prowadzi do zwiększenia z nią identyfikacji. 
Zapewne korzyści z efektywnie działających narzędzi wspomagających pracę 

zespołów jest więcej, jednak nie wszystkie widać wyraźnie i od razu. Będą one 
zależne od dostępności i sposobu wykorzystania takich rozwiązań komunikacyj-
nych jak wideokonferencje, komunikatory, e-maile, wirtualne przestrzenie do 
zespołowej współpracy on-line czy też rozmaite narzędzia komunikacji społeczno-
ściowej. Efektem omawianej sytuacji jest zlokalizowanie pracownika-użytkownika 
w przestrzeni hybrydowej, składającej się częściowo z przestrzeni rzeczywistej, 
częściowo zaś z elektronicznej. Ów podział nie znika, ale obie sfery przenikają się, 
prowadząc do sytuacji, gdy dla wielu użytkowników-pracowników część wirtualna 
staje się naturalnym uzupełnieniem świata rzeczywistego. 

Wpływ organizacyjny portali intranetowych na sposób funkcjonowania komu-
nikacji wewnętrznej przejawia się głównie w tym, że: 
1. Portale intranetowe (a właściwie udostępniane przez nie kanały elektroniczne 

komunikacji i współpracy) zmieniają mechanizmy komunikacji wewnątrz przed-
siębiorstwa oraz mogą wpływać na relacje międzyludzkie i międzygrupowe. 

2. Systemy przepływu pracy (workflow) w portalach intranetowych są zwykle 
połączone z funkcjami komunikacyjnymi, zmieniają sposób pracy w projek-
tach, sposób dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji i archiwizowania 
przebiegu pracy zespołowej. 

Wpływ behawioralny portali intranetowych na sposób zachowania ludzi, jako 
skutek zmian w funkcjonowaniu komunikacji wewnętrznej, przejawia się głównie 
w tym, że: 
1. Pracownicy rozpoczynają poszukiwanie informacji firmowych najpierw 

w portalu intranetowym, dopiero w drugiej kolejności w innych źródłach we-
wnątrz organizacji. 

2. Wiarygodność portalu intranetowego (i zarazem pracodawcy) jest w znacznej 
części kształtowana przez konfrontację treści (zwłaszcza deklaracji, zasad, ko-
deksów, manuali i procedur) publikowanych na stronach portalu z praktyką 
funkcjonowania tych zasad w codziennym życiu firmy. Jeżeli praktyka dnia 
codziennego (i sposób traktowania pracowników firmy przez kierownictwo) 
stoi w sprzeczności z deklaracjami głoszonymi na stronach portalu, następuje 
nie tylko utrata wiarygodności przez sam portal i pracodawcę, ale i pogłębia się 
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negatywne nastawienie pracowników do pracodawcy i do portalu, przez co na-
stępuje podcięcie (z założenia pozytywnej) roli intranetu w zakresie ułatwiania 
komunikacji wertykalnej i horyzontalnej w organizacji. 

3. Wiarygodność zasobów portalu, aktywna postawa pracowników w rozwijaniu 
jego zasobów oraz dobre relacje między kierownictwem a pracownikami są 
podstawą budowy relacji partnerskich; pracownicy powinni być traktowani nie 
gorzej od klientów (pracownik = klient wewnętrzny) i widzieć, że pracodawca 
z pomocą portalu informuje ich o dostępnych usługach, świadczeniach i udo-
godnieniach; mogą być one ukierunkowane na obsługę procesów pracy 
i rozwoju zawodowego, ale mogą także dotyczyć sfery edukacyjnej, socjalnej 
czy rozrywkowej. 

4. Poczucie zainteresowania ze strony pracodawcy i działania wewnętrznego 
Public Relations podejmowane w systematyczny i przemyślany sposób służą 
rozwijaniu relacji partnerskich na linii pracodawca-pracownicy (Sikorski, 
2006); znaczna część tych relacji może być budowana z pomocą portalu intra-
netowego, zwłaszcza w stosunku do pracowników w oddziałach terenowych 
czy punktach obsługi oddalonych od „centrali”.  

 
3.3.4. Wpływ portali intranetowych na komunikację wewnętrzną i 
relacje pracownicze w organizacji 

Pierwsze modele komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie bazowały na 
schematach wymiany komunikatów między nadawcą a odbiorcą. W ostatnich 
latach stały się popularne modele oparte na marketingu relacji, które zakładają, że 
między pracodawcą a pracownikiem może wykształcić się podobny mechanizm 
budowy relacji jak między dostawcą a klientem. W tym ujęciu pracownik jest 
klientem wewnętrznym, a pracodawca dostawcą wartości, wśród których usługi 
wewnętrzne32 udostępniane przez portal intranetowy stanowią ważny środek 
kształtowania zachowań pracownika oraz jego postawy względem pracodawcy. 

Rozwój sieciowych technologii IT oraz doświadczenia z zastosowaniem podej-
ścia relacyjnego (najpierw poprzez wykorzystanie systemów CRM) stworzyły 
możliwości, aby te koncepcje zacząć stosować także w odniesieniu do komunikacji 
wewnątrz przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności w dużych korporacjach. Liczne 
badania wskazywały, że organizacje budują relacje nie tylko ekonomiczne, ale 
i społeczne, i to nie tylko z klientami i partnerami na zewnątrz, ale także wewnątrz 
organizacji z własnymi pracownikami. Transakcje natury ekonomicznej polegają 
na wymianie wartości, natomiast budowa więzi o charakterze społecznym i psy-
chologicznym wymaga wzbudzenia zaufania. 

                                                      
32 Poza poczuciem stabilności, bezpieczeństwa oraz wynagrodzeniem za pożądane zachowania 
i działania na rzecz organizacji. 



3. Portal intranetowy jako czynnik transformacji w organizacjach 91 

Relacje oparte na zaufaniu mogą dawać korzyści obydwu stronom. Wśród nich 
mogą być wyższy poziom lojalności klientów (tu: wewnętrznych), niższe koszty 
dotarcia z ofertą do klienta (wewnętrznego), wzajemne uczenie się (mechanizmy 
adaptacyjne, szukanie kompromisu) lub inne formy współpracy dające obopólne 
korzyści (np. udział klientów w doskonaleniu oferty produktowej). Budowa długo-
falowych relacji z klientami powinna być dla współczesnej organizacji częścią 
strategii rozwoju i powinny być w to włączone wszystkie poziomy organizacji 
(Hakansson i Snehota, 1995; Doyle, 2003). W odniesieniu do intranetu dotyczy to 
także organizacji wielodziałowych, gdzie znaczna część personelu pracuje 
w terenie, a trzeba mu zapewnić informacje i usługi oraz poczucie, że jest docenia-
ny i traktowany jako klient wewnętrzny organizacji. 

Budowanie trwałych relacji z pracownikami wymaga opracowania spójnej stra-
tegii i następnie konsekwentnej realizacji przyjętego planu działań. Utrzymanie tej 
konsekwencji jest trudne pod naciskiem nieustannych zmian organizacyjnych, 
kadrowych, rynkowych czy w zachowaniach pracowników. Kopiowanie dobrych 
praktyk z innych przedsiębiorstw nie daje gwarancji sukcesu, gdyż na sukces 
wdrożenia ma zwykle silny wpływ odpowiednie uwzględnienie czynników lokal-
nego kontekstu organizacyjnego, w tym kultury korporacyjnej, postawy kierownic-
twa oraz personelu, a także jakość współpracy z lokalnym działem IT. 

Jako skutku wdrożenia portali intranetowych w organizacjach można spodzie-
wać się zmiany relacji wewnątrz organizacji przejawiającej się m.in.: 
 intensyfikacją (elektronicznej) komunikacji poziomej i zarazem jej kompensu-

jącym wpływem na dotychczasową komunikację pionową; 
 otwarciem komunikacji między pracownikami, gdy komunikacja społeczno-

ściowa znajdzie przyzwolenie kierownictwa jako środek demokratyzacji relacji 
w organizacji; 

 wpływem świadomie realizowanego PR-u wewnętrznego, poprzez jego funk-
cje informacyjne i perswazyjne (promujące pożądane wzorce zachowań), na 
zachowania i postawy pracowników; 

 korzystaniem z intranetu przez pracowników poza godzinami pracy, co poza 
stwierdzeniem, że zawartość portalu jest na tyle interesująca, iż przyciąga 
użytkowników także poza godzinami pracy, stanowić może przesłankę istnie-
nia pozytywnej relacji z pracodawcą. 

Jak wspomniano wcześniej, intranet – pełniąc rolę wyłącznie instrumentalną – 
jest zwykle przykładem komunikacji jednokierunkowej. Natomiast gdy odbiorcy 
zaczynają reagować na zamieszczane treści i aktywnie uczestniczyć w ich tworze-
niu, wówczas stanowi przykład komunikacji dwukierunkowej, generującej efekt 
kulturotwórczy. Oba rodzaje komunikacji są potrzebne i przydatne w różnych 
sytuacjach i kontekstach. Można też zaryzykować stwierdzenie, że pomiędzy 
regularnymi użytkownikami intranetu nawiązuje się pewnego rodzaju relacja – 
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nazwać ją można relacją elektroniczną. Przykładowo członkowie zespołu między-
narodowego na co dzień mieszkający na innych kontynentach mogą mieć ze sobą 
regularny kontakt wirtualny. Mogą też efektywnie współpracować mimo ogromnej 
odległości fizycznej i braku bezpośrednich kontaktów osobistych. Oczywiście taka 
relacja elektroniczna będzie specyficznym rodzajem regularnych kontaktów mię-
dzy pracownikami, bardzo odmiennym od relacji osobistych, ale może równie 
skutecznie angażować w życie organizacji. 

Nastawienie kierownictwa do komunikacji społecznościowej w intranecie wiele 
mówi o kulturze organizacyjnej danej organizacji. W organizacjach mocno sforma-
lizowanych wykorzystanie wewnętrznych mediów społecznościowych jest raczej 
słabe i napotyka na przeszkody wynikające z obaw kierownictwa przed otwartą 
dyskusją i demokratyzacją relacji w organizacji. I odwrotnie, w organizacjach 
mniej formalnych i bardziej zorientowanych na pracę kreatywną wykorzystanie 
mediów społecznościowych jest częstsze, gdyż wynika z otwartości kierownictwa 
na zmiany oraz chęci rozwijania komunikacji poziomej (Pawłowski, 2014). 

W badaniu The Social Intranet Study 2011 (Ward, 2012) analizowano nasta-
wienie kierownictwa firm do rozwiązań społecznościowych poprzez ocenę ich 
rozpowszechnienia w organizacjach różnego rodzaju z różnych branż na całym 
świecie. Okazało się, że pomimo iż media społecznościowe w wewnętrznych 
sieciach firmowych (intranet) stają się coraz popularniejsze, to nadal ustępują 
klasycznym rozwiązaniom intranetowym (bazy dokumentów, kontakty, aktualności 
firmowe itp.), które w 88% przebadanych firm są używane od dłużej niż dwóch lat. 
Z badania wynika, że 30% organizacji ocenia wprowadzenie Intranetu 2.033 jako 
dobre lub bardzo dobre posunięcie, zaś 26% uznaje to narzędzie za słabe lub bar-
dzo słabe. Badania prowadzone wśród pracowników wskazują, iż 28% ankietowa-
nych specjalistów i taki sam odsetek kadry zarządzającej ocenia przydatność 
narzędzi społecznościowych w intranecie jako dobrą lub bardzo dobrą. Wyniki 
badania wskazują również, iż społecznościowe intranety bardzo często mają zdefi-
niowane regulaminy. Spośród ankietowanych przedsiębiorstw 78% określa reguły 
zachowań pracowników w intranecie oraz nadzoruje pojawiające się tam treści, co 
świadczy o chęci utrzymania wewnętrznych mediów społecznościowych pod 
przynajmniej częściową kontrolą. 

Podobne badania z roku 2013 (Appirio, 2013), przeprowadzone na próbce ok. 
6 tys. przedstawicieli kadry kierowniczej firm z całego świata, wskazały, że: 
 85% firm posiada intranetowy portal pracowniczy, w tym 75% uważa, że ma 

on istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji; 

                                                      
33 Obiegowy termin (przez analogię z tzw. Internetem 2.0) używany dla określenia rozwiązań siecio-
wych, w których znacząca część treści jest tworzona w dyskusjach, komentarzach czy blogach przez 
indywidualnych użytkowników, ale przede wszystkim przez uczestniczące w dyskusjach społeczności 
(KM, 2012). 
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 podczas gdy 66% respondentów twierdzi, że portal zmniejszył obciążenia 
administracyjne związane ze sprawami pracowniczymi, tylko 33% potwierdza, 
że ma on korzystny wpływ na postawę pracowników w sensie zwiększenia za-
angażowania w pracę; 

 mniej niż 25% portali intranetowych z firm respondentów jest zintegrowanych 
z platformami społecznościowymi, a tylko 11% jest zoptymalizowanych dla 
dostępu z urządzeń mobilnych, za to w 77% z nich obserwuje się zwiększone 
zaangażowanie pracowników (w stosunku do 33% powyżej). 

Badania te wskazują z jednej strony na rosnące docenianie roli komunikacji 
społecznościowej w organizacji, z drugiej zaś strony na niepewność, w jaki sposób 
ten nowy fenomen celowo wykorzystać. Wskazują także na dość powszechne 
ujmowanie portalu intranetowego jako portalu pracowniczego, stanowiącego nie 
tylko środowisko pracy dla pracownika, ale także narzędzie zarządzania komuni-
kacją wewnętrzną z punktu widzenia kierownictwa. 

3.4. Zmiany w zarządzaniu wiedzą 

3.4.1. Zarządzanie wiedzą we współczesnej organizacji 

Zarządzanie wiedzą występuje jednocześnie w co najmniej trzech znaczeniach 
(Fazlagić, 2006, 2009a): 
1. Zarządzanie wiedzą jako obszar poznawczy w ramach nauk o organizacji 

i zarządzaniu. Nauki te zajmują się m.in. wyjaśnianiem zagadnień związanych 
z produktywnością pracowników w organizacjach. Skoro przyjęto, że wiedza 
jest zasobem organizacyjnym, zarządzanie wiedzą staje się obiektem zaintere-
sowania nauk o organizacji i zarządzaniu. Potwierdza ten fakt funkcjonowanie 
wielu periodyków naukowych, np. Journal of Knowledge Management czy Jo-
urnal of Intellectual Capital. Organizowane są konferencje naukowe poświęco-
ne temu zagadnieniu. Tematyce zarządzania wiedzą poświęca się także prace 
doktorskie i habilitacyjne. W strukturach szkół wyższych funkcjonują katedry, 
wydziały, instytuty itp., posiadające w nazwie zarządzanie wiedzą. Zarządzanie 
wiedzą znajduje się w programach studiów I i II stopnia wielu polskich 
i zagranicznych uczelni. 

2. Zarządzanie wiedzą jako strategia zarządzania. Ma to swój wyraz w ofercie 
firm doradczych proponujących usługi w zakresie zarządzania wiedzą. Firmy 
konsultingowe opracowują raporty na ten temat. Organizowane są konferencje. 
Działają również portale i stowarzyszenia praktyków zarządzania wiedzą. 

3. Zarządzanie wiedzą jako punkt widzenia na funkcjonowanie przedsię-
biorstw i innych organizacji. Obiektem analizy może zostać każda organiza-
cja, bez względu na to, czy wprowadziła program zarządzania wiedzą. Podobnie 
jak to ma miejsce w zarządzaniu jakością, zarządzanie wiedzą jest traktowane 
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procesowo. Taka perspektywa nie narzuca żadnych standardów postępowania 
ani benchmarków. 
Według Kisielnickiego (2003) wiedza jest związana z posiadanymi przez orga-

nizację zasobami danych i informacji, z wykształceniem i doświadczeniem jej 
pracowników i daje się wyszczególnić jako wiedza proceduralna, organizacyjna 
i teoretyczna. Występuje zatem triada: dane-informacje-wiedza. Wiedzę można 
traktować jako informację osadzoną w kontekście organizacyjnym i umiejętność 
jej efektywnego wykorzystania w funkcjonowaniu firmy. Oznacza to, że zasobami 
wiedzy są dane o klientach, produktach, procesach, otoczeniu itp. w postaci sfor-
malizowanej (dokumenty, bazy danych) oraz nieskodyfikowanej (wiedza pracow-
ników). Według Fazlagića (2009a) zarządzanie wiedzą to sposób zarządzania 
organizacją bądź większym systemem społecznym, którego celem jest: 
1. Identyfikowanie i doskonalenie skutecznych metod pracy intelektualnej pra-

cowników – szczególnie pracy twórczej. 
2. Zapewnianie w organizacji warunków sprzyjających tworzeniu nowej wiedzy. 
3. Dbałość o rozwój zawodowy pracowników. 
4. Dostarczenie właściwej wiedzy właściwym pracownikom we właściwym 

czasie (czyli efektywna logistyka wiedzy). 
5. Tworzenie warunków sprzyjających dzieleniu się wiedzą oraz jej wykorzysta-

niu w taki sposób, aby poprawić działanie organizacji – w tym także dbałość o 
skuteczne przywództwo w organizacji. 

6. Wykorzystanie procesów i wyników uczenia się pracowników na potrzeby 
całej organizacji (systemu). 

Zarządzanie wiedzą w organizacji, aby dało pożądane efekty, musi być prowa-
dzone jako proces świadomy, planowy i realizowany w sposób metodyczny. Wie-
dza musi być traktowana jako kluczowy zasób organizacji, rozwijany, pielęgnowa-
ny oraz chroniony. Wiedza korporacyjna, w szczególności odnosząca się do 
technologii, zjawisk rynkowych czy prognozowania trendów, stanowi o pozycji 
rynkowej oraz możliwości utrzymania przewagi konkurencyjnej. W organizacjach 
stosujących zarządzanie wiedzą wiedza jest systematycznie przenoszona „z głów” 
ekspertów do odpowiednich systemów informatycznych, aby umożliwić dostęp do 
niej uprawnionym pracownikom i zachować ją dla firmy, np. w przypadku odejścia 
grupy kluczowych pracowników. 

Zarządzanie wiedzą jest realizowane poprzez odpowiednio skoordynowane pro-
cesy, np.: odkrywanie wiedzy, organizowanie wiedzy i jej ewaluację, dzielenie się 
wiedzą, ponowne użycie wiedzy, tworzenie nowej wiedzy czy pozyskiwanie wie-
dzy ze źródeł zewnętrznych. Stan zaawansowania procesów zarządzania wiedzą 
można również oceniać poprzez analizę praktyk i procesów, w których personel 
stosuje portal intranetowy jako istotne narzędzie dostępu do wiedzy i jej praktycz-
nego wykorzystania w zadaniach roboczych.  
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Na tę ocenę wpływ mogą mieć następujące czynniki związane z efektami wyko-
rzystania portali intranetowych w obszarach: 

1. Transfer wiedzy. 
2. Wykorzystanie wiedzy oraz produktywność pracy opartej na wiedzy. 
3. Wpływ intranetu na innowacyjność firmy. 
4. Struktura i identyfikacja wiedzy. 
5. Kodyfikacja wiedzy. 
6. Rozwój kompetencji pracowników. 
7. Ochrona wiedzy. 
8. Wpływ intranetu na zarządzanie strategiczne. 
Czynniki te – a raczej rzeczywisty udział portali intranetowych w wymienio-

nych aktywnościach – wskazują, czy zarządzanie wiedzą w danej organizacji 
występuje jako proces świadomy i czy portal intranetowy występuje tu jako narzę-
dzie stosowane w sposób planowy, pod kątem celów związanych z zarządzaniem 
wiedzą i zmian pożądanych w tym zakresie. 

Potrzeba omawianych zmian występuje przede wszystkim jako skutek globali-
zacji gospodarczej, rozwoju technologii informatycznych umożliwiających zdalną 
współpracę i komputerowo wspomaganą pracę zespołową. 

Dodatkowym czynnikiem zmiany jest dostępność (a także mobilność) wykwali-
fikowanych pracowników wiedzy, których oczekiwania pod adresem pracodawców 
znacznie się zmieniły w ostatnich latach i nie dotyczą już wyłącznie warunków 
finansowych. Dotyczą głównie pakietu korzyści opisanego przez możliwości 
rozwoju, utrzymanie harmonii między życiem rodzinnym a zawodowym, obecność 
partnerskich relacji w miejscu pracy, a także zaufanie do pracodawcy, jeśli chodzi 
o jego gotowość pomocy np. w trudnych sytuacjach życiowych pracownika. Po-
nadto pracownik o szczególnie wysokich kwalifikacjach – zwłaszcza jeśli pracuje 
zdalnie – może być podatny na propozycje przejścia do firmy konkurencyjnej, 
dlatego też budowa trwałych relacji w takim kontekście nabiera szczególnego 
znaczenia. 

W powyższych uwarunkowaniach utrzymanie wartościowych pracowników – 
wraz z wiedzą, której utrata może być niezwykle kosztowna dla organizacji – 
stanowi wyzwanie, któremu każda organizacja musi stawić czoła na swój własny 
sposób. Z odpowiedzi na te wyzwania wyłaniają się ramowe założenia dla zadań, 
które w organizacji ma spełniać portal intranetowy. Zadania te będą się stopniowo 
zmieniać w miarę zmiany sytuacji i sposobu funkcjonowania samej organizacji. 
Nie da się jednak opracować założeń dla rozwoju portalu intranetowego bez zna-
jomości tego, co tkwi w głowach pracowników, ich postawach, mentalności, za-
chowaniach, oczekiwaniach wobec kierownictwa i innych uczestników procesu – 
jednym słowem bez określenia, jaka powinna być strategia budowy relacji z pra-
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cownikami i jaką rolę powinien w niej odgrywać odpowiednio zaprojektowany 
portal intranetowy. 

Ponadto konieczna jest odpowiedź na pytania zasadnicze: 
1. Czy organizacja planuje jedynie zarządzać wiedzą, czy też jednocześnie zamie-

rza zidentyfikować składniki swojego kapitału intelektualnego, od którego za-
leży jej przyszłość? 

2. Jaką rolę w tych procesach ma do odegrania portal intranetowy? 
Dalsze sekcje zawierają omówienie uwarunkowań związanych z przytoczonymi 

pytaniami. 
 

3.4.2. Kapitał intelektualny organizacji a zarządzanie wiedzą 

Z koncepcją zarządzania wiedzą związane jest pojęcie kapitału intelektualnego. 
W pracach prowadzonych pod kierunkiem Sveiby’ego (The Konrad Group, 1993) 
po raz pierwszy dokonano wyróżnienia: 
 kapitału intelektualnego przypisanego jednostce (kapitału ludzkiego), który 

składa się z kompetencji i umiejętności pracowników; 
 kapitału intelektualnego przypisanego organizacji (kapitału strukturalnego), 

obejmującego wszystkie efekty czynności intelektualnych, które zostały zare-
jestrowane i stanowią własność przedsiębiorstwa (procesy, przepisy, instruk-
cje, procedury, bazy danych itp.), oraz kapitał będący efektem dobrych relacji 
z klientami przedsiębiorstwa. 

Według Stewarta (1997) kapitał intelektualny jest sumą wszystkiego, co każdy 
w przedsiębiorstwie wie, i jest materiałem intelektualnym – wiedzą, informacjami, 
doświadczeniem, kontaktami i własnością intelektualną, które mogą być wykorzy-
stane przez firmę do tworzenia jej pozycji rynkowej. Podobnie kapitał intelektual-
ny definiują Edvinsson i Malone (2001) – to wypadkowa posiadanej przez organi-
zację wiedzy, praktycznego doświadczenia, znajomości technologii i wartościo-
wych relacji z klientami. 

Relacje między zarządzaniem wiedzą a kapitałem intelektualnym przedsiębior-
stwa nie zostały dotąd jednoznacznie zidentyfikowane. Ponadto w literaturze 
przedmiotu sam kapitał intelektualny jest definiowany w rozmaity sposób; może 
być rozumiany jako cały majątek wynikający z wiedzy posiadanej przez firmę, 
jako rezultat procesu transformacji wiedzy oraz jako wiedza korporacyjna sama 
w sobie. 

Dla Sveiby’ego (1994) główną różnicą pomiędzy kapitałem intelektualnym 
a zarządzaniem wiedzą jest to, że kapitał intelektualny jest pojęciem statycznym, 
natomiast zarządzanie wiedzą jest terminem dynamicznym, opartym na przebiegu 
określonych procesów służących kreowaniu wartości z materialnych aktywów, 
jakimi dysponuje organizacja. 
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Obie koncepcje – zarządzanie wiedzą i kapitał intelektualny – mają liczne grona 
zwolenników i popularyzatorów. O ile zarządzanie wiedzą skupia się na działalno-
ści związanej z kierowaniem, transferem i wykorzystaniem wiedzy, o tyle zarzą-
dzanie kapitałem intelektualnym skupia się na rejestracji, wizualizacji, mierzeniu 
i rozwoju zasobów intelektualnych z punktu widzenia strategii firmy. 

Zasadne wydaje się przypuszczenie, że kapitał intelektualny w organizacji może 
powstać jako świadomie zarządzany zasób tylko wtedy, jeśli wcześniej zostaną 
uruchomione odpowiednie praktyki zarządzania wiedzą. Ponieważ rozwój zarzą-
dzania wiedzą odbywa się dwiema ścieżkami – organizacyjną i informatyczną, 
portale intranetowe we współczesnych organizacjach stanowić mogą ważne narzę-
dzie przyczyniające się do rozwoju zarządzania wiedzą w organizacji, a przez to do 
budowy i wzmacniania jej kapitału intelektualnego. 

 
3.4.3. Wpływ portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą 

W wielu organizacjach, zwłaszcza tych większych, portal intranetowy ma na 
celu umożliwienie pracownikom dostępu do zasobów wiedzy korporacyjnej (bi-
blioteki, archiwa, projekty, kontakty itp.) oraz zachęcenie ich do publikowania 
własnych treści (np. dokumentów, opisów, zdjęć) i dzielenia się z innymi wiedzą 
i kompetencjami. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw oferujących rozwiązania 
innowacyjne (firmy informatyczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne itp.) lub 
zaawansowane usługi (doradztwo finansowe, inwestycyjne, prawnicze itp.). 

W takiej sytuacji często tworzony jest portal zarządzania wiedzą, w którego 
skład mogą wchodzić: 
1. Zaawansowane serwisy informacyjne: 
 profilowana informacja o działalności firmy, wynikach sprzedaży, planach itp., 

potrzebna dla zrozumienia strategii biznesowej firmy przez pracowników; 
 informacja o firmach i produktach konkurencyjnych, potrzebna, aby pracowni-

cy mogli właściwie reagować na sygnały i opinie dotyczące własnych usług 
lub produktów w relacji do oferty konkurencyjnej; 

 adaptacyjny mechanizm personalizacji, rozpoznający rolę użytkownika 
w systemie i kontekst aktualnie wykonywanego zadania. 

2. Moduł e-learningowy: 
 moduły szkoleniowe z zakresu umiejętności pracowniczych, do samodzielnego 

opanowania przez pracowników i zdania w formie testu elektronicznego lub 
w postaci klasycznego egzaminu; 

 szkolenia elektroniczne mają obniżyć koszty szkoleń pracowniczych i zapew-
nić stałą dostępność materiałów szkoleniowych dla pracowników, jednakże nie 
zastąpią całkowicie szkoleń tradycyjnych z uwagi na nie zawsze wysoką efek-
tywność nauczania oraz brak wpływu integracyjnego na szkolonych, który 
niewątpliwie występuje w przypadku szkoleń tradycyjnych. 



98 Jan Fazlagić 

3. Moduł wspomagania pracy zespołowej: 
 umożliwia swobodny przepływ i dzielenie się wiedzą w celu zapewnienia 

dobrej współpracy owocującej procesem tworzenia i transferu wiedzy; 
 umożliwia zdalną współpracę członkom zespołu przy pomocy narzędzi komu-

nikacyjnych takich jak poczta elektroniczna, terminarze spotkań, wideokonfe-
rencje, wirtualne obszary robocze, komunikatory, czaty itp. 

4. Systemy przepływu pracy (workflow): 
 są zasadniczo środkiem wspomagania realizacji procesów, ale jeśli wspierają 

ich realizację w oparciu o bazy wiedzy i mechanizmy wydobywania informacji 
z dużych zbiorów danych, mogą być narzędziem zarządzania wiedzą, zwłasz-
cza jeśli pozwalają na zapisywanie nowych doświadczeń w bazie wiedzy do-
stępnej dla pracowników. 
  

3.4.4. Portale intranetowe w rozwoju zarządzania wiedzą 

Relacje pomiędzy intranetem a kapitałem intelektualnym organizacji nie były 
dotąd szerzej podejmowane w literaturze z zakresu informatyki oraz nauk o orga-
nizacji i zarządzaniu. Praktyka gospodarcza znacząco wyprzedziła rozwój teorii. 
Próbując przeanalizować możliwości wykorzystania portali intranetowych dla 
rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, należy 
zastanowić się nad ogólnymi relacjami, jakie łączą (mogą łączyć) obie koncepcje: 
1. Intranet sam w sobie jest ważną częścią kapitału intelektualnego organizacji.  
2. Intranet daje dostęp i służy do gromadzenia informacji. 
3. Intranet jest elementem wspierającym, utrwalającym i współistniejącym wraz z 

kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. 
4. Intranet jest platformą komunikacji między pracownikami oraz zarządem, 

a więc wspiera procesy dzielenia się wiedzą. 
5. Intranet jest repozytorium informacji, a więc wspiera procesy tworzenia, 

organizacji i wykorzystania wiedzy. 
6. Intranet jest narzędziem ochrony wiedzy (ale także potencjalnym źródłem 

upublicznienia wiedzy niejawnej). 
7. Intranet może wspierać kreatywność pracowników (ale także może ją ograni-

czać). 
Intranet należy postrzegać zarówno jako repozytorium informacji (ujęcie sta-

tyczne), jak i jako przestrzeń wymiany informacji (ujęcie dynamiczne). W konse-
kwencji wartość intranetu może wynikać w różnym nasileniu z każdego z tych 
dwóch ujęć. 

W ujęciu statycznym można wyróżnić następujące aktywności (procesy) cha-
rakteryzujące kapitał intelektualny (Freed, 2012): 

1. Zasoby informacji o funkcjonowaniu firmy (wspierające jej kulturę organi-
zacyjną). 
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2. Zasoby informacji o klientach (wspierające strukturę zewnętrzną, wiedza 
o kliencie). 

3. Zasoby informacji dotyczące kompetencji indywidualnych pracowników 
(HR, BHP, personal knowledge management). 

W ujęciu statycznym będziemy oceniać wartość intranetu jako repozytorium in-
formacji zwiększających produktywność pracowników z niego korzystających. 
W ujęciu dynamicznym wartość intranetu będzie wynikała z jego zdolności do 
tworzenia połączeń – do stymulowania transferu wiedzy w firmie. 

W ujęciu dynamicznym można by wyróżnić przedstawione niżej aktywności 
(procesy) charakteryzujące kapitał intelektualny (Freed, 2011): 

1. Udział w ankietach on-line. 
2. Uczestnictwo w grupach fokusowych (zogniskowanych). 
3. Zamieszczanie rozwiązań. 
4. Zamieszczanie zapytań. 
5. Udział w konkursach. 
6. Zamieszczanie dokumentów (dzielenie się efektami pracy własnej). 
7. Udział w głosowaniach nad różnymi wariantami rozwiązań. 
8. Angażowanie użytkowników w usprawnianie intranetu. 
9. Udział w testowaniu rozwiązań prototypowych.  
10. Identyfikacja liderów rozwijających się społeczności. 

Jeśli więc portal intranetowy udostępnia pracownikom powyższe funkcje i oni 
z nich korzystają, a wyniki ich aktywności są utrwalane w korporacyjnych bazach 
danych, wówczas można zakładać, że aktywne użytkowanie portalu intranetowego 
przyczyniać się będzie (poprzez intensyfikację zarządzania wiedzą) do rozwoju 
kapitału intelektualnego organizacji. Intranet zatem jest przeważnie uznawany za 
komponent struktury wewnętrznej, czyli składnik kapitału organizacyjnego34. 
Wartość intranetu jako elementu kapitału intelektualnego wynika z jego wkładu w 
generowanie przychodów przez przedsiębiorstwo – przeważnie wkład ten jest 
pośredni, a związki przyczynowo-skutkowe są trudniejsze do uchwycenia. Jeśli 
więc chodzi o relacje intranetu z kapitałem intelektualnym, to w ogólnym przypad-
ku sprowadzają się one do wspierania jego rozwoju poprzez ułatwianie procesów 
zarządzania wiedzą za pomocą narzędzi informatycznych. 

 
3.4.5. Wpływ portali intranetowych na zarządzanie wiedzą 

Wpływ organizacyjny na zarządzanie wiedzą przejawia się m.in. przez wyko-
rzystywanie w pracy systemów informatycznych takich jak: 
1. Systemy zarządzania dokumentami – pozwalają gromadzić, klasyfikować, 

wyszukiwać dokumenty z zastosowaniem formatu XML (eXtensible Markup 
Language). 

                                                      
34 Więcej na ten temat w podrozdziale 6.1.2. 
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2. Systemy przepływu pracy (workflow) – wspierają realizację procedur postępo-
wania z dokumentami, składają się z bazy wiedzy i mechanizmów wydobywa-
nia informacji i umożliwiają m.in. wskazywanie na stosowne przepisy prawne 
czy podobne zapisy w poprzednio sporządzonych dokumentach. 

3. Systemy wspomagania pracy grupowej – umożliwiają swobodny przepływ 
i dzielenie się wiedzą w celu zapewnienia pracownikom dobrej współpracy, 
która owocuje procesem tworzenia i transferu wiedzy. 

4. Systemy wspomagania decyzji (systemy ekspertowe) – umożliwiają kierownic-
twu firm uzyskanie wyselekcjonowanej, skondensowanej i przeanalizowanej 
informacji oraz ułatwiają podejmowanie nierutynowych decyzji. 

5. Systemy e-learningu – służą do przekazywania i zdobywania wiedzy z wyko-
rzystaniem m.in. materiałów multimedialnych, wideokonferencji, forum dysku-
syjnego oraz kontaktów on-line. 

6. Hurtownie danych – repozytoria danych, których zawartość pochodzi z wielu 
źródeł, a umożliwiają m.in. formułowanie zapytań, tworzenie sprawozdań, ana-
lizę zasobów, dostarczają uzasadnienia decyzji dotyczących działań firmy. 
Wpływ behawioralny na zarządzanie wiedzą przejawia się poprzez wpływ na 

takie zachowania personelu jak: 
1. Czerpanie informacji profilowanej do zapisu w portalu intranetowym pod kątem 

potrzeb informacyjnych użytkowników. 
2. Przekonanie użytkowników że przez portale korporacyjne można uzyskać 

dostęp w jednym miejscu do danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowa-
nych (np. e-maili, dokumentów w formacie DOC, PDF, zapisów audio i wideo). 

3. Przekonanie użytkowników, że dostępne informacje pochodzą praktycznie z 
wszystkich źródeł danych występujących w firmie i nie ma konieczności pole-
gania na dokumentacji papierowej lub wiedzy zawartej „w głowach” jako 
głównym źródle informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów. 
  

3.5. Transformacja organizacji – wybrane uwarunkowania 
wdrożeniowe 

Trudno w uniwersalny sposób określić główną rolę portalu intranetowego dla 
współczesnej organizacji. Ról tych jest wiele i zależą od specyfiki organizacji, 
rodzaju podejmowanej przez nią działalności, a także od lokalnej kultury organiza-
cyjnej i wcześniej wykształconych zwyczajów i zachowań związanych z komuni-
kacją wewnętrzną. 

Można założyć, że im wyższy poziom zaawansowania technologicznego (IT) 
w danej organizacji, tym lepsze przygotowanie użytkowników do wykorzystywa-
nia nowych technologii i tym silniejsza integracja rozwiązań portalu intranetowego 
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z procesami biznesowymi realizowanymi w organizacji. Teoretycznie powinno to 
zwiększać szanse na sukces projektów portalowych i upraszczać ich realizację, 
a także oferować więcej możliwości dopasowania proponowanych rozwiązań 
komunikacyjnych i relacyjnych do zidentyfikowanych profili potrzeb poszczegól-
nych grup pracowników. 

Jednakże aby sukces ten stał się realny, potrzebna jest zorientowana na klienta 
filozofia komunikacji wewnętrznej oraz kultura organizacyjna skutecznie wspiera-
jąca wszelkie formy kontaktu z pracownikami, dostawę potrzebnych im usług 
i budowanie opartych na zaufaniu relacji poprzez kumulowanie pozytywnych 
doświadczeń (User Experience) z użytkowania portalu intranetowego. Ponadto 
jeśli mają zostać osiągnięte cele związane z zarządzaniem wiedzą, musi wcześniej 
zostać zdefiniowana odpowiednia strategia zarówno integracji procesów i potrzeb-
nych im źródeł informacji, jak i adekwatnego wykorzystania technologii komuni-
kacyjnych, aby służyły one pracownikom w ich pracy kreatywnej, a także przez 
utrwalanie wyników systematycznie wzmacniały intelektualny i rynkowy potencjał 
organizacji. 

Literatura przedmiotu proponuje różne podejścia do projektowania portalu in-
tranetowego – od perspektywy czysto technologicznej, ukierunkowanej na wdraża-
nie typowych rozwiązań IT, aż po perspektywę User-Centred Design (UCD), która 
w projektowaniu rozwiązań IT wymusza odpowiedni udział przyszłych użytkow-
ników (Dix i in., 2004; Sikorski, 2010). Inne podejścia traktują portal intranetowy 
jako system socjotechniczny, wymagający przede wszystkim przygotowania orga-
nizacyjnego i odpowiedniego zmotywowania uczestników procesu, aby zwiększyć 
szanse udanego przyswojenia (absorpcji) projektowanego rozwiązania portalu 
intranetowego. W każdym przypadku projektowanie i wdrażanie portalu intrane-
towego wymaga zintegrowania planowanych rozwiązań informatycznych z lokal-
nymi uwarunkowaniami organizacyjnymi, postawami personelu (przyszłych użyt-
kowników), oczekiwaniami kierownictwa (sponsora projektu) oraz czynnikami 
kulturowymi, charakterystycznymi dla specyfiki funkcjonowania danej organizacji. 

Portale intranetowe od swoich wczesnych form przeszły (stymulowaną od we-
wnątrz organizacji) ewolucję przez trzy fazy: technologia, integracja i procesy. 
Ostatnio obserwuje się fazę czwartą: orientację na klienta (wewnętrznego), czę-
ściowo stymulowaną przez odzwierciedlanie wewnątrz organizacji mechanizmów 
komunikacyjnych i relacyjnych realizowanych w stosunku do klientów zewnętrz-
nych. 
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i projektowe 

4.1. Funkcjonowanie portali intranetowych 

4.1.1. Wybrane perspektywy opisu i analizy 

Z uwagi na szerokie spektrum oddziaływania w organizacjach portale intrane-
towe są opisywane z różnych perspektyw. Traktuje się je jako systemy informa-
tyczne lub socjoorganizacyjne, jako narzędzie komunikacji wewnętrznej w organi-
zacji, ale także jako elektroniczne środowisko robocze, wewnątrz którego 
osadzony jest użytkownik (pracownik). 

W związku z powyższym spotyka się następujące ujęcia opisu portali intrane-
towych: 
 technologiczne – jako rozwiązanie IT oparte na technologiach internetowych, 

ale z dostępem ograniczonym do uprawnionych użytkowników; 
 organizacyjne – jako środek usprawniania procesów wewnątrz organizacji, 

działający na styku informatyki i zarządzania, zmieniający także sposób reali-
zacji komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz metody zarządzania organi-
zacją, w tym zwłaszcza w zakresie zarządzania wiedzą; 

 psychologiczne – jako poszerzające zakres komunikacji wewnętrznej narzędzie 
oddziaływania na personel, kształtowania postaw i zachowań; 

 społeczne – jako środowisko sieciowe umożliwiające pracę zespołową rozpro-
szonego geograficznie personelu, nowe formy integracji personelu czy też ak-
tywność społecznościową on-line; 

 prawne – jako będące w gestii pracodawcy elektroniczne środowisko pracy 
i komunikacji wewnętrznej, zatem podlegające przepisom prawa pracy, prawa 
autorskiego, przepisom ochrony informacji itp., z których wynikają zasady ko-
rzystania z intranetu przez pracowników35 oraz zasady etyczne dotyczące 
ochrony dóbr osobistych. 

W opracowywaniu koncepcji projektu portalu intranetowego (lub jego rozbu-
dowy) wszystkie te perspektywy muszą znaleźć swoje odbicie w odpowiednim 
zakresie, by projekt mógł się zakończyć sukcesem. 

                                                      
35 Domański Zakrzewski Palinka sp. k. & Kolibro sp. z o.o. (2010). Raport Intranet a prawo. Vade-
mecum dla managerów, redaktorów i administratorów intranetu. URL: 
http://blog.dzp.pl/ip/files/Raport_Intranet_a_Prawo.pdf. 

Marcin Sikorski  
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Opis i określenie koncepcji portalu intranetowego odpowiadającego potrzebom 
pracowników i organizacji stanowi zasadnicze zagadnienie wymagające rozstrzy-
gnięcia jeszcze przed rozpoczęciem prac analityczno-projektowych. 

 
4.1.2. Zarządzanie cyklem życia portalu intranetowego 

Portal intranetowy jest projektowany (w sensie rozwiązania IT) w zasadzie tyl-
ko raz, przed jego pierwszym wdrożeniem w organizacji. Natomiast podczas jego 
eksploatacji wprowadzane są niezliczone modernizacje wynikające z systematycz-
nie zmieniających się potrzeb organizacji. Te zasadniczo drobne zmiany i modyfi-
kacje zwykle nie są realizowane jako odrębne projekty, mimo że ich efekt może 
być znaczący zarówno dla funkcjonalności portalu, jak i dla oddziaływania na 
zachowania personelu. 

Faza eksploatacji portalu intranetowego trwa z reguły wiele lat, znacznie dłużej 
niż samo tylko projektowanie, rozumiane w klasycznym sensie projektu informa-
tycznego. Jest tu pewna analogia z serwisem internetowym, dla którego „pierwszy” 
projekt realizuje się raz, ale zasadnicza część późniejszych prac warunkujących 
prawidłowe funkcjonowanie serwisu polega na zarządzaniu utrzymaniem i rozwo-
jem – tak długo, jak serwis będzie potrzebny klientom. 

To jeden z powodów, dla których w literaturze dotyczącej zarządzania projek-
tami informatycznymi brak modelowych metodyk36 realizacji projektów związa-
nych z projektowaniem serwisów WWW oraz usług on-line (Szyjewski, 2004; 
Koszlajda, 2010). Podobny deficyt przejawia się w braku rekomendowanych 
metodyk projektowania portali intranetowych, a projekty w tym zakresie uznawane 
są generalnie za projekty wysokiego ryzyka. 

Z tego powodu trzeba w pewnym stopniu polegać na analogiach do cyklu życia 
serwisów internetowych, co jednak może się okazać mało adekwatne, gdyż między 
portalami intranetowymi a rozwiązaniami internetowymi zauważalne są znaczne 
różnice, bo w przypadku tych pierwszych: 
 zmiany i modernizacje są wprowadzane pod naciskiem kierownictwa, co 

wynika z potrzeb organizacji (znacznie rzadziej z potrzeb społeczności pra-
cowników); 

 zmiany są realizowane z reguły siłami wewnętrznymi, a tylko niekiedy przy 
pomocy wykonawców zewnętrznych; 

 zmiany w obrębie intranetu często są mało radykalne, nie dotyczą jego klu-
czowych komponentów, z uwagi na obawy zakłócenia normalnej pracy w or-
ganizacji; 

 zmiany o znacznym zakresie, obejmujące generalną przebudowę portalu intra-
netowego, w wielu powiązanych ze sobą modułach, nazywane są często rewi-
talizacją intranetu; 

                                                      
36 Poza literaturą dotyczącą metodyk zwinnych (agile), zwyczajowo kojarzonych z projektami e-
biznesu. 
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 ponieważ rewitalizacja stanowi z reguły projekt usprawnienia komunikacji 
wewnętrznej, jego integralną częścią jest audyt komunikacji wewnętrznej 
(niewchodzący w zakres tradycyjnych projektów informatycznych). 

Z uwagi na szczególne znaczenie kontroli nad licznymi zmianami wprowadza-
nymi podczas użytkowania intranetu oraz trudności w ich formalnym opisie 
w ramach (słabo zdefiniowanego) cyklu życia portali intranetowych dużą rolę 
ogrywa polityka firmowa, czyli intranet governance. Oprócz procedur zarządzania 
zmianami w obszarze IT obejmuje ona aspekty pozainformatyczne (głównie orga-
nizacyjne, komunikacyjne i prawne), mające zapewnić uzyskanie zakładanych 
celów oraz zgodność nowych rozwiązań z zasadami ładu korporacyjnego i dobrymi 
praktykami funkcjonującymi w organizacji. 

Brak jednolitej, uznanej i rekomendowanej metodyki realizacji projektów intra-
netu sprawia, że nie ma również wytycznych co do metodyki ich wdrażania, sta-
nowiącej odrębną fazę prac, niezwykle ważną z uwagi na konieczność odpowied-
niej akceptacji zmian przez pracowników (akceptacji dla użytkowania 
w codziennej pracy i przyswojenia nowych rozwiązań, tzw. absorpcji portalu). 

W wielu organizacjach w takiej sytuacji kopiowane są doświadczenia związane 
z projektowaniem i rozwojem serwisów WWW, ale podejście to nie jest wystarcza-
jące, ponieważ ogranicza się zwykle do odtwarzania rozwiązań IT, a nie zapewnia 
wsparcia we wdrożeniu opracowanych rozwiązań do codziennego użytkowania 
wewnątrz organizacji. Podejście odtwórcze może się sprawdzić w przypadku 
typowych rozwiązań o charakterze portali informacyjnych, ale zazwyczaj nie 
będzie wystarczające dla rozwiązań intranetu dotyczących rozwoju zarządzania 
wiedzą i kapitału intelektualnego. 

4.2. Projektowanie i wdrażanie portali intranetowych 

4.2.1. Czynniki ryzyka związane z projektowaniem i wdrażaniem 

Projekty intranetowe ogólnie uchodzą za obarczone dużym ryzykiem w stosun-
ku do pozostałych projektów informatycznych. Do zwykłych czynników ryzyka 
charakterystycznych dla typowych projektów informatycznych dochodzą jeszcze 
czynniki organizacyjne i kulturowe, które mogą sprawić, że opracowane rozwiąza-
nie informatyczne nie zostanie zaakceptowane przez użytkowników. 

Projekt informatyczny mający na celu uruchomienie bądź rewitalizację portalu 
intranetowego ukierunkowany jest przede wszystkim na osiągnięcie zakładanych 
charakterystyk technicznych. Jednakże aby portal okazał się sukcesem także 
z biznesowego punktu widzenia, konieczne jest ukierunkowanie projektu na okre-
ślone cele użytkowe. W trakcie realizacji projektu portalowego cele użytkowe 
niestety często umykają z perspektywy projektantów i realizatorów systemu, gdyż 
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ich uwaga w naturalny sposób koncentruje się na zagadnieniach technicznych. 
Skutkiem tego użytkownicy otrzymują rozwiązania poprawne technicznie, ale nie 
do końca odpowiadające ich potrzebom (Sikorski, 2005), gdyż najczęściej: 
 funkcje dostępne w systemie nie są adekwatne do wymagań zadaniowych 

narzuconych przez bieżący kontekst użytkowania systemu, bo np. popełniono 
błędy w analizie biznesowej i analizie zadań użytkownika; 

 obsługa systemu sprawia użytkownikom trudności lub zadania wykonywane są 
w zbyt dużej liczbie kroków, bo np. interfejs użytkownika ma wady ergono-
miczne; 

 użytkownicy przejawiają negatywne nastawienie emocjonalne do nowego 
systemu i niechętnie z niego korzystają, bo wcześniej nie byli w żaden sposób 
włączeni w prace projektowe, nie konsultowano z nimi powstających rozwią-
zań, przez co nie mają poczucia „współwłasności” nowo powstałego systemu 
i nie akceptują go jako naturalnej części swojego środowiska pracy. 

Jak widać, dla zapewnienia jakości użytkowej powstającego portalu – poza do-
starczeniem odpowiedniej jakości rozwiązań technicznych – istotne są następujące 
obszary problemowe: 
 dostosowanie treści i funkcjonalności portalu do aktualnych potrzeb użytkow-

nika przez: 
 określenie potrzeb informacyjnych użytkowników, pozyskiwanie zaspokajają-

cych je treści (danych, dokumentów) i umożliwienie łatwego przeszukiwania 
zasobów portalu: 

 powołanie redaktora odpowiedzialnego za stały rozwój portalu i efektywne 
zarządzanie jego treścią przy pomocy odpowiedniego systemu CMS (Content 
Management System); 

 zapewnienie łatwego dostępu do zasobów portalu przez: 
 odpowiednie własności ergonomiczne i użytkowe systemu, uwzględniające 

charakterystyki i ograniczenia docelowych użytkowników, 
 personalizowalny obszar roboczy, który pracownik może samodzielnie dosto-

sować do własnych potrzeb i upodobań; 
 zapewnienie satysfakcji użytkownika przez: 
 wysoką jakość użytkową i dopasowanie systemu do rzeczywistych potrzeb 

użytkownika, 
 wytworzenie pozytywnego stosunku emocjonalnego (User Experience) do 

powstającego systemu. 
Stworzenie portalu intranetowego akceptowanego i lubianego przez pracowni-

ków stanowi zadanie trudne, natomiast utrzymanie go przez wiele lat (przy nie-
słabnącym zainteresowaniu użytkowników) jest jeszcze trudniejsze. Z tego powo-
du o sukcesie portalu w dłuższym horyzoncie czasowym stanowią przede 



106 Marcin Sikorski 

wszystkim sprawna redakcja portalu i właściwy sposób organizacji współpracy 
z użytkownikami (Sikorski, 2007). Pasywna postawa lub nawet niechęć użytkow-
ników do aktywnego uczestnictwa w redagowaniu treści jest skutkiem często 
popełnianego błędu polegającego na tym, że tworzy się portal, który ma znaleźć 
uznanie w oczach kierownictwa, a nie użytkowników końcowych, co odzwiercie-
dla kulturę organizacyjną zorientowaną na szefa, a nie na klienta (wewnętrznego). 

Z uwagi na wymienione czynniki projekt portalu intranetowego zarówno w tre-
ści, jak i w sposobie realizacji różni się znacznie od typowego projektu informa-
tycznego. Wyróżnikiem projektów portali intranetowych jest konieczność utrzy-
mywania ścisłej współpracy z docelowymi użytkownikami, gdyż inaczej nie uda 
się zebrać informacji na temat wykonywanych zadań czy procedur współpracy 
z innymi jednostkami w organizacji. 

 
4.2.2. Organizacja współpracy z użytkownikami 

Kilkunastoletnia praktyka realizacji projektów intranetowych pozwala na wska-
zanie podstawowych czynników warunkujących sukcesy i porażki współczesnych 
projektów portalowych (Sikorski, 2005). Czynniki te – poza aspektami technicz-
nymi – można zlokalizować w czterech obszarach krytycznych: 

 

1. Analiza biznesowa i koncepcja portalu 
Pierwsza grupa czynników wynika z przyjętych założeń i sposobu inicjacji pro-

jektu portalowego, w tym z uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania: 
 jakie cele biznesowe organizacja chce osiągnąć, budując lub modernizując 

portal intranetowy? 
 jakie są docelowe grupy użytkowników portalu w organizacji i jego otoczeniu? 
 czego poszczególne grupy użytkowników będą poszukiwać w zasobach portalu? 
 jakie organizacja wykorzystuje technologie sieciowe mogące służyć za pod-

stawę budowy rozwiązań portalowych? 
 do jakich innych systemów informatycznych ma dostęp każdy z pracowników 

korzystających w przyszłości z portalu? 
 jakie są długofalowe cele kierownictwa w zakresie wewnętrznego public 

relations oraz budowy relacji z pracownikami? 
Od uzyskania pełnych odpowiedzi na powyższe pytania zależy nie tylko okre-

ślenie roli przyszłego portalu w funkcjonowaniu organizacji, ale także sposób 
realizacji projektu portalowego, w tym przyjęty zakres i formy współpracy z użyt-
kownikami. 

 

2. Orientacja na użytkownika – projektowanie użytkowe 
Druga grupa czynników wpływających na prawdopodobieństwo sukcesu projektu 

portalowego wynika z zastosowanych technik współpracy z użytkownikami i rozpo-
znawania ich wymagań. W tym aspekcie szczególnie przydatne jest zastosowanie 
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podejścia projektowego zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design, 
UCD), zwanego także projektowaniem użytkowym – w odróżnieniu od projekto-
wania technicznego, zorientowanego na uzyskanie wymaganych charakterystyk 
technicznych (Dix i in., 2004; Sikorski, 2010). 

Projektowanie użytkowe ukierunkowuje cele projektu na zaspokojenie użytko-
wych potrzeb docelowego odbiorcy przez zastosowanie technik iteracyjnych 
aktywizujących współpracę z przyszłymi użytkownikami powstającego systemu. 

W projektach portalowych szczególnie przydatne są następujące techniki pro-
jektowania użytkowego: 
 badanie potrzeb użytkowników: wywiady, ankiety, kwestionariusze; 
 scenariusze użycia: przykładowe opisy wykorzystania zasobów systemu 

w zadaniach roboczych przez typowe profile użytkowników (tzw. persony); 
 architektura informacji: zaprojektowanie podziału zasobów portalu na katego-

rie i hierarchie najbardziej zgodne z oczekiwaniami i wyobrażeniami użytkow-
ników, co stanowi podstawę intuicyjnej obsługi systemu; 

 prototypy wstępne (papierowe): szybkie przetestowanie i uzgodnienie 
z użytkownikami ogólnej koncepcji interakcji (feel systemu); 

 prototypy szczegółowe (zaimplementowane): udostępnienie podstawowej 
funkcjonalności systemu celem oceny proponowanych rozwiązań wizualnych 
portalu (look systemu); 

 testy użyteczności: wykonywanie typowych zadań roboczych z pomocą syste-
mu lub prototypu celem pełniejszej oceny właściwości użytkowych powstają-
cego rozwiązania i zebrania od użytkowników sugestii co do oczekiwanych 
ulepszeń. 

Interaktywne techniki projektowania użytkowego służą zaangażowaniu użyt-
kowników w proces walidacji rozwiązań powstających na kolejnych etapach 
projektu oraz są niezbędne do zebrania ocen, uwag i sugestii wskazujących zakres 
koniecznych udoskonaleń ergonomicznych i użytkowych. 

 

3. „Zwinne” podejście w realizacji projektów intranetowych 
Tradycyjne, sekwencyjne metodyki realizacji przedsięwzięć informatycznych są 

znane z tego, że rozwój projektu często nie nadąża za zmianami wymagań klienta 
lub użytkownika. Sytuacja ta występuje często w przypadku projektów portali 
intranetowych, gdyż częste zmiany organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa 
wpływają nie tylko na sposób przepływu pracy, ale także powodują szybkie zmia-
ny potrzeb informacyjnych docelowych użytkowników portalu. Z tego powodu, 
a także z uwagi na potrzebę większej elastyczności w realizacji projektów portali 
intranetowych, rośnie zainteresowanie metodykami „lekkimi” (agile – żwawy, 
zwinny), takimi jak choćby eXtreme Programming czy SCRUM (Koszlajda, 2010). 

Organizacja pracy we wszystkich metodykach lekkich ukierunkowana jest na 
stworzenie mechanizmu adaptacji do szybko zmieniających się wymagań poprzez 
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wbudowanie w projekt stałej współpracy z użytkownikami. Współpraca ta opiera 
się nie tylko na regularnej komunikacji i częstych kontaktach, ale przede wszyst-
kim na wykorzystaniu iteracyjnej metodyki projektowania użytkowego oraz regu-
larnych spotkań przeglądowych z użytkownikami, zwykle przy ocenie interaktyw-
nych prototypów proponowanych rozwiązań. 

Metodyki lekkie nadają się zasadniczo do małych projektów, ale wiele projek-
tów intranetowych ten warunek spełnia: mają relatywnie niewielką skalę i niewiel-
ki stopień formalizacji. To czyni metodyki lekkie interesującą – i być może przy-
szłościową – alternatywą dla metodyk tradycyjnych, które często nie nadążają za 
tempem zmian w środowisku biznesowym klienta i z dostarczeniem produktu 
(portalu) o odpowiednio wysokiej jakości użytkowej. 

 

4. Utrzymanie portalu intranetowego 
Planowe i skuteczne uruchomienie portalu intranetowego nie gwarantuje wcale, 

że okaże się on sukcesem, tzn. że będzie realizował wszystkie założone cele orga-
nizacyjne i biznesowe także w dłuższym horyzoncie czasowym. Znaczącym czyn-
nikiem wpływającym na „wrośnięcie” portalu intranetowego w środowisko pracy 
użytkownika jest sposób zarządzania utrzymaniem portalu. 

Doświadczenia podpowiadają sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki mające 
zapobiegać temu, aby po niedługim czasie od uruchomienia portal nie stał się 
portalem „drętwym” i pozbawionym pozytywnie nastawionych użytkowników. 
Takimi pożądanymi czynnikami są m.in.: 
 sprawna i zaangażowana redakcja portalu: osoby wewnątrz organizacji, które 

nie tylko z zaangażowaniem pracują nad wzmocnieniem roli portalu 
w komunikacji korporacyjnej, ale także mają dobre wyczucie potrzeb i ocze-
kiwań pracowników oraz odpowiednie umiejętności interpersonalne i dobry 
kontakt ze sponsorem portalu; 

 sponsor portalu: wpływowa osoba z kierownictwa firmy, która traktuje portal 
jako swój projekt i która systematycznie dąży do wykorzystania portalu do 
usprawniania procesów wewnątrz organizacji i budowania rozwiązań ukierun-
kowanych na zarządzanie wiedzą w organizacji; obecność i aktywność sponso-
ra portalu utrzymuje prestiż projektu portalowego oraz zapewnia dopływ środ-
ków na jego dalszy rozwój; 

 monitoring kosztów procesów: stosowanie systemu analizy kosztów działalno-
ści operacyjnej (obsługi zamówień, obiegu dokumentów, raportowania) po-
zwala określić, w jakim stopniu portal przyczynia się do obniżenia kosztów 
w stosunku do innych, alternatywnych metod pracy; 

 stała współpraca redakcji portalu z użytkownikami: jest podstawą ciągłego 
dostosowywania treści i funkcji portalu do zmieniających się potrzeb pracow-
ników w miarę jak zmieniają się procesy wewnętrzne oraz następują zmiany 
w otoczeniu biznesowym organizacji; 
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 „konfitury” (killer application): tak jest nazywana charakterystyczna aplikacja 
intranetowa, której niezwykła atrakcyjność przyciąga użytkowników do porta-
lu; często są to np. kalkulatory wyręczające w żmudnym rozliczaniu delegacji, 
systemy rezerwacji zasobów firmy (samochody, sale, sprzęt) czy nawet pod-
gląd menu na bieżący lunch w stołówce firmowej; w każdym organizacji wy-
stępuje zapotrzebowanie na inną kategorię „konfitur”, ale zawsze poprzez do-
starczanie niezwykle użytecznych usług mają one zachęcać pracowników do 
częstego zaglądania do portalu i budując pozytywne doświadczenia (User 
Experience), wzmacniać atrakcyjność intranetu jako użytecznego elementu 
środowiska pracy. 

Jak widać z powyższych rozważań, współpraca z użytkownikami powinna być 
realizowana na każdym etapie cyklu życia portalu intranetowego (koncepcja, 
projektowanie, utrzymanie, rozwój) i nie może się ograniczać tylko do prac kon-
cepcyjno-projektowych. 

 
4.2.3. Zarządzanie procesem wdrażania portalu intranetowego 

Literaturze znane są liczne modele wdrażania zmian organizacyjnych opartych 
na rozwiązaniach IT, z którymi wiąże się ryzyko zarówno poniesienia znacznych 
kosztów, jak i ich niepełnego wykorzystania. Liczne tego przykłady znane są też 
praktyce funkcjonowania organizacji. 

Już we wczesnych opracowaniach dotyczących zarządzania zmianą (np. Kil-
mann, 1989) wskazywane były główne rodzaje barier stanowiących przeszkody we 
wprowadzaniu zmian: 
 środowisko lokalne: zarówno oddziaływania zewnętrzne rynku, oczekiwania 

interesariuszy, jak i zmiany wywoływane dynamiką rynku; 
 mentalność pracowników: charakterystyki, wyobrażenia, wzorce postępowania 

przekładające się na określone zachowania i postawy związane z gotowością 
na przyjmowanie zmian;  

 bariery zarządzalne: strategia, struktura, system wynagradzania, kultura, ocze-
kiwania pracowników, technologie IT, metody zarządzania, organizacja proce-
sów – one wszystkie są w znacznym zakresie pod kontrolą organizacji i mogą 
być kształtowane, łączone i zmieniane, pod warunkiem że odbywa się to w ra-
mach planowego, metodycznego podejścia zastosowanego do wprowadzania 
zmian oraz systemów IT. 

W przypadku gdy system IT (portal intranetowy) i nowe metody pracy (komu-
nikacji wewnętrznej) stanowią główną istotę planowanych zmian, najważniejszymi 
czynnikami kształtującymi proces wdrażania powinny być: 
 lokalna kultura organizacyjna, 
 umiejętności pracowników, 
 integracja zespołów roboczych. 
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W procesie kształtowania się motywacji do uczestnictwa w zmianach i wdraża-
niu nowego systemu (rozbudowy portalu intranetowego) mającego wspomagać 
wybrane aspekty zarządzania wiedzą będą istotne takie czynniki jak: 
 poziom zaangażowania użytkowników, 
 poziom wyszkolenia i doświadczenia użytkowników, 
 horyzont czasowy projektu, 
 doświadczenie zespołu projektowego, 
 stabilność personelu, 
 zarządzanie projektem, 
 wsparcie ze strony kierownictwa organizacji. 

Oprócz powyższych czynników z punktu widzenia zarządzania wiedzą istotne 
będzie zidentyfikowanie zasobów wiedzy znajdujących się poza systemami infor-
matycznymi, ról eksperckich poszczególnych użytkowników, stosowanych pod-
czas wykonywania zadań w zespołach metod pracy zespołowej oraz procesów 
związanych z zarządzaniem wiedzą. Zrozumienie barier (zwłaszcza kulturowych) 
dla dzielenia się wiedzą oraz identyfikacja barier komunikacyjnych utrudniających 
integrację w zespołach roboczych stanowią ważne punkty wyjściowe dla opisania 
roli portalu intranetowego w powyższym kontekście. 

4.3. Efektywność i ocena wdrożenia portali intranetowych 

4.3.1. Efektywność wdrożenia portali intranetowych jako systemu IT 

Problem oceny efektywności wdrożenia systemów IT, a portali intranetowych 
w szczególności, nadal czeka na rozwiązanie. 

Spośród wielu publikacji podejmujących ten temat należy wskazać pracę  
Dudycz i Dyczkowskiego (2007), stanowiącą całościowy przegląd wskaźników 
i metod potencjalnie przydatnych do oceny efektywności przedsięwzięć informa-
tycznych. Omówiono w niej m.in.: 
 metodę wartości uzyskanej (Earned Value, EV), 
 statyczne i dynamiczne metody oceny efektywności, 
 metodę pełnych kosztów posiadania (Total Cost of Ownership, TCO), 
 metodę opcji rzeczywistych, 
 metodę strategicznej karty wyników (Balanced Scorecard, BSC), 
 metody ekonomiki informacji. 

Niestety, żadna z proponowanych metod nie jest przydatna do oceny efektyw-
ności wdrożenia portali intranetowych, głównie dlatego, że: 
 dostępne modele oceny opierają się przynajmniej w części na analizie prze-

pływów finansowych oraz wskaźnikach opisujących finansowe wyniki uzy-
skane wskutek projektu; 
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 większość korzyści generowanych przez portale intranetowe dla organizacji 
ma charakter niepieniężny, a ich związek ze wskaźnikami finansowymi jest 
trudny do uchwycenia na przykładzie jednej organizacji (i wymagałby bardzo 
długiego zbierania danych, podczas którego zmieniłyby się warunki funkcjo-
nowania organizacji); 

 wiele korzyści ma charakter wewnętrzny, są one oceniane subiektywnie 
i w różny sposób przez osoby z poszczególnych działów firmy, a ocena kierow-
nictwa zawsze będzie się bardzo różnić od oceny szeregowych pracowników. 

Z powyższych powodów ocena bezpośrednich efektów wdrożenia portali intra-
netowych jest niezwykle trudna, natomiast można się podjąć zadania określenia 
czynników, które na pewien umowny poziom efektywności wpływają. 

Również w kontekście oceny wpływu portali intranetowych na rozwój zarzą-
dzania wiedzą i kapitału intelektualnego taka ocena jest trudnym zadaniem, uza-
leżnionym od dostępności firm chcących udostępnić swoje dane oraz rozwiązania 
komunikacji wewnętrznej funkcjonujące wewnątrz organizacji. 

 
4.3.2. Ocena efektywności zastosowań portali intranetowych  

W literaturze brak doniesień o organizacjach prowadzących regularne oceny 
efektywności portali intranetowych – taka ocena powinna odwoływać się do kate-
gorii korzyści (omówionych w podrozdziale 1.2), które przyświecały wdrożeniu 
portalu intranetowego. Zatem pierwszym – i stosunkowo najłatwiejszym do zreali-
zowania – warunkiem byłoby wprowadzenie stałego monitoringu efektywności 
procesów wewnętrznych wspomaganych przez portale intranetowe. Jeżeli prawie 
wszystkie procesy w organizacji byłyby wspomagane przez portal intranetowy, 
monitoring wskaźników efektywności procesów, technicznie rzecz biorąc, byłby 
wykonalny. Niestety, brak w literaturze (i naukowej, i branżowej) informacji, aby 
którejś z firm udało się taki system wprowadzić i aby chciała się podzielić związa-
nymi z tym doświadczeniami. W tej sytuacji ocena powiązania portali intraneto-
wych ze znacznie bardziej skomplikowanymi zagadnieniami takimi jak rozwój 
pracy zespołowej, innowacyjności, zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego, 
będzie musiała być najprawdopodobniej ograniczona do analizy pseudoilościowej 
lub opisowej realizowanej metodami jakościowymi. 

Potencjalnie jedynie metoda strategicznej karty wyników BSC (Norton i Ka-
plan, 1996) mogłaby być tutaj przydatna (pod warunkiem że udałoby się pozyskać 
wszystkie wymagane dane), aby wydzielić (subiektywnie postrzegany) wpływ 
intranetu na osiąganie wybranych celów zgodnych ze strategią rozwoju organizacji. 

Wobec niemożności wykonywania systematycznych pomiarów w tym zakresie 
i zarazem wobec braku potrzebnych danych jesteśmy skazani – tak jak w przypad-
ku wielu celów „miękkich” w organizacji – na opisowe odnoszenie się do oczeki-
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wanych efektów i na pozyskiwanie danych (głównie szacunkowych) metodami 
ankietowymi, bezpośrednio od kierownictwa i pracowników badanych organizacji. 

Praktyka wdrożeniowa potwierdza (Jacoby i Luqi, 2005), że w przypadku 
wdrożenia portalu intranetowego zazwyczaj dopiero po około 12–24 miesiącach 
można dokonać pierwszych ocen, w jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane 
cele. Audyt efektywności portalu intranetowego powinien obejmować dwa główne 
obszary: 
1. Ocena biznesowa-ekonomiczna („satysfakcja kierownictwa”): 
 ocena kosztów operacyjnych (zmniejszenie kosztów dystrybucji informacji, 

korespondencji papierowej, telefonów, usług kurierskich itp.), 
 ocena kosztów obsługi procesów podstawowych i pomocniczych (sprawność 

obsługi zleceń, liczba i rodzaj reklamacji zewnętrznych, jakość komunikacji 
wewnętrznej i z klientami, wskaźniki wydajności pracy, zmniejszenie kosztów 
szkoleń itp.), 

 ocena pozostałych wskaźników kosztowych (np. związanych ze zmianami 
pozycji rynkowej); 

2. Ocena użytkowa („satysfakcja pracowników”): 
 ocena jakości komunikacji wewnętrznej (szybkość obiegu informacji i doku-

mentów, sprawność obsługi zleceń, liczba i rodzaj reklamacji wewnętrznych, 
wskaźniki oceny jakości pracy zespołowej, odczuwany stopień integracji z ze-
społem i między zespołami), 

 bezpośrednie zachowania pracownicze (pomiary użytkowania zasobów porta-
lu, eksploracja zasobów portalu, statystyki), 

 udział w rozwijaniu zasobów portalu (publikowanie własnych treści, propono-
wanie nowych działów i funkcji portalu, aktywność dyskusyjna, pomiary satys-
fakcji z portalu itp.). 

Powyższe przykładowe zagadnienia nie wyczerpują oczywiście zakresu ko-
niecznych pomiarów. Po uruchomieniu portalu konieczne jest zatem wprowadzenie 
systemu zbierania danych, które będzie można wykorzystać do obliczenia wskaź-
ników opisujących stan w organizacji przed i po wdrożeniu portalu intranetowego. 

Jak widać z powyższych rozważań, funkcjonowanie intranetu w organizacji na-
dal nastręcza wielu pytań i kwestii dotyczących różnorodnych, przenikających się 
obszarów. Portale intranetowe są rozwiązaniem kompleksowym, niezbyt dobrze 
poznanym i stawiającym liczne wyzwania badawcze i praktyczne. Jako obiekt 
potencjalnych badań portale intranetowe wymagają interdyscyplinarnego ujęcia 
oraz zastosowania interdyscyplinarnej perspektywy badawczej, uwzględniającej 
także fakt, że w odniesieniu do intranetu jako dość powszechnego zjawiska, prak-
tyka nadal wyprzedza teorię.  



5. Portale intranetowe jako przedmiot badań 

5.1. Stosowane podejścia badawcze 

Intranet jako rozwiązanie socjoorganizacyjne stanowi przedmiot dociekań za-
równo informatyki ekonomicznej, jak i nauk o zarządzaniu. Jako forma dostępu do 
aplikacji oraz treści elektronicznych w szczególności portale intranetowe znajdują 
się także w kręgu zainteresowania ergonomii informacyjnej i projektowania User 
Experience. Zważywszy zaś problemy wymienione w rozdziale 4, metody projek-
towania i wdrażania portali intranetowych są ciekawym przedmiotem badań 
i analiz również z perspektywy zarządzania projektami informatycznymi. 

Z możliwych podejść badawczych omawianych np. przez Creswella (2013) 
(badania jakościowe, badania ilościowe i badania mieszane) w publikacjach doty-
czących intranetu przeważają badania jakościowe. Wynika to z kilku przyczyn: 
 zbieranie danych do badań ilościowych trwałoby bardzo długo, aby w badaniach 

wewnątrz organizacji osiągnąć wielkość próbki wymaganą do analizy ilościowej; 
 przedsiębiorstwa i instytucje niechętnie udostępniają swój teren badaczom 

spoza organizacji w obawie – nie zawsze w pełni uzasadnionej – o bezpieczeń-
stwo informacji; 

 intranety działają w złożonym środowisku organizacyjnym, opisanym wieloma 
zmiennymi, pełnym różnorodnych zakłóceń; z tego powodu zarówno wydzie-
lenie istotnych zmiennych, jak i oddzielenie efektu zmiennych zakłócających 
jest zawsze problematyczne. 

Z powyższych powodów w badaniach intranetu dominuje podejście jakościowe 
oparte na modelach opisowych, badaniach ankietowych i obserwacyjnych, a prace 
oparte na analizie ilościowej, szczególnie te wykorzystujące narzędzia statystycz-
ne, są bardzo nieliczne. 

Już jedno z wczesnych opracowań dotyczących możliwych metodyk badania 
intranetów w przedsiębiorstwie (Catron, 1998) wskazywało, że realne możliwości 
pozyskiwania danych ilościowych z wewnątrz organizacji są nadzwyczaj ograni-
czone. W tej sytuacji badania z udziałem użytkowników, zwłaszcza badania jako-
ściowe, należy postrzegać jako główną ścieżkę postępowania dotyczącą intranetu 
oraz innych kanałów komunikacji wewnętrznej. Jeśli chodzi o badania ilościowe, 
możliwe są również badania obserwacyjne i rejestracyjne dotyczące ergonomii 
i użyteczności portali intranetowych, jednakże dane ilościowe zebrane w ten spo-
sób mogą być przydatne głównie do rozwiązywania konkretnych problemów 
dotyczących optymalizacji interfejsu użytkownika. Natomiast badania dotyczące 
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szerszych aspektów oddziaływania portali intranetowych na organizację, a zwłasz-
cza poznania mechanizmów z tym związanych oraz czynników składowych (od-
powiadających na pytania typu: co się dzieje? dlaczego? w jakiś sposób?), będą 
przeważnie prowadzone przy pomocy metod jakościowych. Niewiele się zmieniło 
w tym zakresie w ostatnich latach, co wydają się potwierdzać wybrane publikacje 
dotyczące intranetu przytoczone w podrozdziale 5.2. Modele predyktywne doty-
czące intranetu (i modele ilościowe wszelkiego rodzaju) należą do rzadkości, co 
wynika głównie z ograniczonych możliwości zbierania danych i modelowania, ale 
przede wszystkim z unikalnego charakteru każdego intranetu i unikalnego charak-
teru kultury organizacyjnej, w jakiej on funkcjonuje w danej organizacji. 

5.2. Zakres i przykłady badań portali intranetowych 

Na tle innych problemów badawczych poruszanych na styku informatyki i za-
rządzania organizacją (takich jak projektowanie rozwiązań e-biznesu) tematyka 
portali intranetowych nie jest zbyt licznie reprezentowana w publikacjach nauko-
wych. Publikacje dotyczące badań intranetu mieszczą się najczęściej w następują-
cych strumieniach tematycznych: 
 potrzeby informacyjne użytkowników (np. Materska, 2009), 
 rozpowszechnienia intranetów w organizacjach (np. Gundry i Metes, 1997; 

Mierzejewska, 2006), 
 wpływ portali intranetowych na innowacyjność w przedsiębiorstwie (np. Kim 

i in., 2012), 
 postawy użytkowników względem intranetu w organizacjach (np. Masrek  

i in., 2007), 
 organizacyjne efekty wdrażania portali intranetowych (np. Daud i in., 2012), 
 mechanizm akceptowania i przyswajania (absorpcji) portali intranetowych 

w organizacji (np. Ross i Bajwa, 2002; Eder i in., 2000); 
 mechanizm budowy relacji on-line pracodawca-pracownicy (np. Buchanan-

Oliver i in., 2000; Sikorski, 2007); 
 wpływ portali intranetowych na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa (np. 

Ruppel i Harrington, 2001); 
 intranet jako narzędzie zarządzania wiedzą w organizacji (np. Strojny, 2006a, 

2006b; Sitarska, 2008; Adamczewski, 2005; Mierzejewska, 2004; Brdulak, 2004); 
 nowe mechanizmy personalizacji zawartości w portalach internetowych 

i intranetowych (np. Rossi i in., 2001; Padilla, 2006); 
 ocena efektywności wdrożeń portali intranetowych w organizacjach (np. 

Jacoby i Luqi, 2005; Spurlock i O’Neil, 2008; Hussein i in., 2008). 
Szczególne miejsce wśród opracowań dotyczących portali intranetowych zaj-

muje praca Ziemby (2009), prezentująca kompleksowe ujęcie problematyki pod 
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kątem potrzeb organizacji, których funkcjonowanie jest uzależnione od efektywne-
go zarządzania wiedzą korporacyjną.  

Oprócz wydawnictw naukowych na temat intranetu dostępnych jest wiele mate-
riałów opracowanych przez firmy konsultingowe (np. Nielsen 2012, 2014) doty-
czących np. następujących zagadnień: 
 badania użyteczności portali intranetowych – coroczne raporty, 
 rekomendowane metody współpracy z użytkownikami, 
 rekomendowane metody zarządzania projektem portalu intranetowego, 
 przewodniki i wytyczne typu how to, dotyczące głównie zagadnień projekto-

wych, technologicznych i wdrożeniowych. 
Badania na temat portali intranetowych funkcjonujących w polskich organiza-

cjach są niezbyt liczne i dotyczą głównie analizy trendów związanych z użytkowa-
niem intranetu w organizacjach czy wykorzystania go, jako narzędzia zarządzania 
wiedzą w różnego typu przedsiębiorstwach. Praktycznie nie ma opublikowanych 
badań dotyczących długotrwałego funkcjonowania intranetu w danej organizacji 
ani modeli koncepcyjnych opisujących sposób funkcjonowania intranetu w organi-
zacjach określonego typu. 

Dlatego też projekt37 Intranettime, z którego pochodzi znaczna część informacji 
zawartych w następnych rozdziałach, stanowił jedną z pierwszych prób zbadania 
mechanizmu funkcjonowania intranetu w wybranych polskich organizacjach. 
Mimo że badanie to nie było pozbawione licznych ograniczeń, pozwoliło na ujaw-
nienie czynników kształtujących funkcjonowanie portali intranetowych z punktu 
widzenia rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacjach, a 
także niektórych powiązań występujących pomiędzy elementami składowymi 
intranetu a praktykami zarządzania wiedzą w badanych organizacjach. 

5.3. Metodyka badawcza w projekcie Intranettime 

5.3.1. Założenia projektu 

Głównym celem projektu była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie 
czynniki związane z funkcjami i użytkowaniem portali intranetowych mogą wpły-
wać na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacjach.  

Obiektem badań były szeroko rozumiane organizacje usługowe (w tym handlo-
we, finansowe, informatyczne, administracyjne) dostarczające usług nasyconych 
wiedzą i informacją. Zamiarem projektu było również zidentyfikowanie procesów 
zarządzania wiedzą zachodzących w organizacjach użytkujących portale intrane-
towe, które mogą mieć wpływ na rozwój kapitału intelektualnego w danej organi-
zacji. Założono, że zasadnicza część danych będzie pochodzić z wnętrza badanych 

                                                      
37 Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr UMO-2011/01/M/HS4/04995. 
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organizacji i będzie pozyskiwana bezpośrednio od specjalistów/menedżerów ds. 
portali intranetowych lub komunikacji wewnętrznej. Przyjęto również, że niektóre 
prace analityczne będą wykonywane przez badaczy-realizatorów projektu wspólnie 
ze wspomnianymi specjalistami z przedsiębiorstw (zespoły eksperckie mieszane). 

Przy określaniu roli portali intranetowych w organizacjach zarządzających wie-
dzą dodatkowym założeniem projektu było wskazanie elementów wspólnych dla 
podobnych organizacji czy branż, a nie dokładny opis funkcjonowania portalu 
intranetowego w konkretnej organizacji. 

 
5.3.2. Zastosowana metodyka badań 

Przyjęto, że skoro celem badań jest (przynajmniej częściowe) objaśnienie 
wpływu portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektual-
nego w badanych organizacjach, to duże znaczenie w planowanych pracach będą 
mieć metody jakościowe. 

Istotną częścią prac było również określenie typowych składowych funkcjonal-
ności portali intranetowych (dekompozycja funkcjonalna), celem ustalenia głów-
nych funkcji i komponentów mogących mieć wpływ na rozwój procesów zarzą-
dzania wiedzą w organizacji. Dlatego poprzez analizę funkcjonowania 
i użytkowania portali intranetowych zostaną wydzielone komponenty składowe 
portali intranetowych, zarówno w ujęciu funkcjonalnym, jak i operacyjnym. 

Przyjęto, że dane pozyskane od uczestników badań (specjaliści i menedżerowe 
ds. portali intranetowych lub komunikacji wewnętrznej) pozwolą na: 
 poznanie roli, jaką portale intranetowe odgrywają w komunikacji wewnętrznej, 
 określenie najczęściej wykorzystywanych funkcji i modułów intranetu, 
 poznanie sposobów utrzymywania i redagowania treści portali intranetowych, 
 określenie, w jaki sposób kierownictwa organizacji wspierają utrzymanie 

i rozwój portali intranetowych, 
 wskazanie, na jakim poziomie jest świadomość kierownictwa i pracowników 

w zakresie zarządzania wiedzą w organizacji i wykorzystania portali intrane-
towych w tym zakresie. 

W planowanych i przeprowadzonych pracach zastosowano dwie perspektywy 
badawcze: 
1. Badania z udziałem użytkowników (user-based studies): podejście wywodzące 

się z projektowania User-Centred Design (Dix i in., 2005), w którym się zakłada, 
że badania i ocena charakterystyk interaktywnych rozwiązań informatycznych 
muszą się odbywać z udziałem użytkowników, ponieważ czynniki jakości po-
strzeganej tych rozwiązań (w tym użyteczność i User Experience) nie poddają się 
analizie opartej na ocenie parametrów technicznych. 

2. Perspektywa usługowa: założenie, że wszelkie interaktywne rozwiązania 
informatyczne stanowią usługi dla użytkownika, poprzez które odbywa się 
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transfer wartości pomiędzy dostawcą usługi a klientem (użytkownikiem) (Si-
korski, 2012); w wielu sytuacjach związanych z e-biznesem czy usługami we-
wnętrznymi ten transfer jest dwukierunkowy, zatem w przypadku intranetu ma 
miejsce wymiana wartości pomiędzy pracodawcą (właścicielem intranetu 
i dostawcą usług wewnętrznych) a użytkownikiem pracownikiem, jako klientem 
wewnętrznym; zatem analiza, ocena, projektowanie i doskonalenie jakości 
usług on-line odbywają się również poprzez badania z udziałem użytkowników. 
Ponieważ cele badania dotyczyły bardziej identyfikacji czynników wpływu (co, 

jak, w jaki sposób) niż określenia ilościowego charakteru tych zjawisk (jak wiele, 
jak często, w jakim stopniu), jako adekwatne do tej sytuacji stosowane były przede 
wszystkim metody i techniki badań jakościowych (Kaczmarek i in., 2013; Gibbs, 
2011; Catron, 1998). Tam, gdzie to możliwe, została również zastosowana analiza 
ilościowa lub pseudoilościowa, o ile pozwalał na to charakter zebranych danych. 

 
5.3.3. Przebieg prac w ramach projektu 

W tabeli 5.1 przedstawiono główne etapy prac realizowanych w ramach projek-
tu Intranettime. 

Zakres prac realizowanych w kolejnych etapach wyglądał następująco: 
 
Etap wstępny.  
Prace studialne (desk research) i pozyskanie firm do współpracy 
 

Założenia do badań 
W ramach tego etapu zdefiniowano cele pomocnicze planowanych badań: 

 określenie praktyk wykorzystywania portali intranetowych w organizacjach 
w zakresie rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego, 

 określenie typowych sposobów utrzymania i redagowania zawartości portali 
intranetowych, 

 określenie typowych komponentów funkcjonalnych portali intranetowych 
(dekompozycja funkcjonalna intranetu), 

 identyfikacja procesów związanych z zarządzaniem wiedzą, przyczyniających 
się do rozwoju kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, 

 identyfikacja elementów składowych portali intranetowych mających poten-
cjalny wpływ na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego, 

 identyfikacja obserwowanego w organizacjach wpływu portali intranetowych 
na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego, 

 opracowanie wytycznych do projektowania i doskonalenia jakości wewnętrz-
nych usług on-line w projektach informatycznych realizowanych w przedsię-
biorstwie. 
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Tab. 5.1. Główne etapy prac realizowanych w ramach projektu Intranettime 
Etap 
 prac 

Cel i zakres Metody Wyniki 

Etap 
wstępny 

Prace studialne (desk 
research) i pozyskanie 
firm do współpracy  

 uzgodnienia robocze
 prace organizacyjne 

 nawiązanie kontaktów z 
firmami do współpracy 

 zawiązanie komitetu sterują-
cego projektu 

Etap 1 

Analiza praktyk 
funkcjonowania i 
utrzymania portali 
intranetowych w 
organizacjach 

 wizyty studyjne w 
przedsiębiorstwach 

 badania ankietowe 
 seminaria projekto-

we z udziałem spe-
cjalistów i ekspertów

 analiza funkcjonal-
ności portali intrane-
towych i metod ich 
utrzymania  

 identyfikacja obszarów 
komunikacji wewnętrznej 
wspieranych przez portale 
intranetowe 

 identyfikacja warstw opera-
cyjnych portali intranetowych 
i modułów funkcjonalnych 
tworzących rodziny funkcji 
intranetu 

 identyfikacja podstawowych 
modeli utrzymania portali in-
tranetowych

Etap 2 

Identyfikacja i analiza 
powiązań portali 
intranetowych z 
rozwojem zarządzania 
wiedzą i kapitału 
intelektualnego w 
organizacjach 

 panele eksperckie 
 badania ankietowe 
 metody warsztatowe
 metody graficzne 

SSM38 
 analiza macierzy 

powiązań 

 dekompozycja portali intrane-
towych i identyfikacja czyn-
ników wpływu 

 identyfikacja procesów 
zarządzania wiedzą związa-
nych z wykorzystaniem porta-
li intranetowych 

 określenie postrzeganego 
wpływu czynników na rozwój 
zarządzania wiedzą i kapitału 
intelektualnego  

Etap 3 

Identyfikacja i analiza 
obserwowanego 
wpływu portali 
intranetowych na 
rozwój zarządzania 
wiedzą i kapitału 
intelektualnego  

 panele eksperckie 
 badania ankietowe 
 metody warsztatowe
 analiza jakościowa 

 określenie obserwowanego 
wpływu portali intranetowych 
na rozwój zarządzania wiedzą 
i kapitału intelektualnego oraz 
praktyki zarządzania w orga-
nizacjach 

Etap 4 

Badania wybranych 
praktyk projektowania 
i doskonalenia we-
wnętrznych usług on-
line w organizacjach 

 metody oceny 
użyteczności rozwią-
zań informatycznych 

 metody projektowa-
nia z udziałem użyt-
kowników 

 opracowanie założeń i wy-
tycznych do oceny i doskona-
lenia wewnętrznych usług on-
line 

Etap 
końcowy 

Opracowanie wyni-
ków przeprowadzo-
nych prac 

 prace redakcyjne  raporty i publikacje 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
38 Podejście Soft Systems Methodology (SSM) polega na tzw. miękkim modelowaniu kontekstu 
użytkowania rozwiązań informatycznych z użyciem technik graficznych i narracyjnych, przy pomocy 
których użytkownicy interakcje systemu z określonymi elementami środowiska organizacyjnego. 
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Plan badań oparto na założeniu, że kapitał intelektualny organizacji jest wyni-
kiem realizowania procesów zarządzania wiedzą, które częściowo (a niekiedy 
w znacznym stopniu) są wspierane poprzez odpowiednie funkcje portali intraneto-
wych oraz ich umiejętne wykorzystanie w praktyce organizacji. Natomiast mimo 
że sposoby realizacji działań i uzyskiwane efekty będą specyficzne dla każdej 
organizacji założono, iż poprzez przekrój organizacji uczestniczących w badaniu 
uda się uzyskać informacje na temat ogólnego mechanizmu oddziaływania portali 
intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 
w organizacjach podobnego rodzaju. 

 

Przedsiębiorstwa zaproszone do współpracy 
W pierwotnym zamyśle miały to być przynajmniej po trzy organizacje z wybra-

nych sektorów branży usługowej (administracja, usługi zdrowotne, edukacyjne lub 
informatyczne), w miarę możliwości o podobnej wielkości i podobnym zaangażo-
waniu w rozwój zarządzania wiedzą, zadeklarowanym poprzez upublicznione 
ukierunkowanie na zarządzanie wiedzą (informacje na stronach WWW i w doku-
mentach PR organizacji). 

W praktyce realizacja tych założeń okazała się nie w pełni możliwa: nie udało 
się pozyskać do współpracy firm o dokładnie zakładanych charakterystykach, 
ponieważ firmy wstępnie deklarujące zgodę na uczestnictwo w projekcie (głównie 
duże przedsiębiorstwa) ostatecznie do projektu nie przystąpiły. Natomiast chęć 
udostępnienia swoich doświadczeń związanych z tematyką projektu wyraziły firmy 
mniejsze, niekoniecznie afiszujące się zarządzaniem wiedzą na swoich stronach 
WWW, za to wyraźnie zainteresowane podniesieniem jakości swoich portali 
intranetowych, zwiększeniem ich oddziaływania na pracowników oraz wymianą 
doświadczeń w tym zakresie podczas prac w ramach projektu39. Organizacje te 
jednak nie przystały na prowadzenie badań obserwacyjnych in situ, w tym rejestra-
cję przebiegu pracy z portalami intranetowymi na stanowiskach pracy ani prowa-
dzenie wywiadów czy sesji warsztatowych na terenie firmy. Ponieważ jednak były 
to firmy, których kierownictwa wyraziły zgodę na udział pracowników w pracach 
projektu i udostępnianie informacji objętych zakresem projektu, ale zbieranie 
danych i prace analityczne musiały odbywać się poza terenem firmy, realizowano 
je głównie podczas seminariów projektowych oraz spotkań roboczych realizowa-
nych na zewnątrz (głównie w salach centrów szkoleniowych uczelni i instytucji 
zewnętrznych). 

 

Pozyskanie do badania uczestników z organizacji 
Wszyscy pracownicy zaproszeni do udziału w badaniach mieli kontakt z porta-

lami intranetowymi nie tylko od strony użytkownika, ale przede wszystkim od 

                                                      
39 Nazwy firm i organizacji uczestniczących z pracach projektu Intranettime zostały podane we 
Wprowadzeniu. 
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strony ich rozwoju, projektowania, doskonalenia, utrzymania, zarządzania zawar-
tością (ewentualnie od strony komunikacji wewnętrznej lub HR), oraz kilkuletnią 
praktykę w tym zakresie. Mimo zróżnicowanego profilu zawodowego uczestników 
tych można nazywać specjalistami bądź menedżerami ds. portali intranetowych lub 
komunikacji wewnętrznej, i dalej tak oni będą określani. 

Pracowników uczestniczących w badaniach potraktowano zatem jako kompe-
tentnych ekspertów dziedzinowych w ramach ich specjalności zawodowej w ob-
szarze praktycznych doświadczeń zebranych wewnątrz własnej organizacji. Po-
nieważ doświadczenia te z reguły były wyspecjalizowane (wycinkowe w ramach 
pełnionych funkcji i rodzaju kontaktu z intranetem) oraz ograniczone do jednej 
(własnej) organizacji, uznano, że pozyskiwanie wywiadów będzie odbywało się 
kilkutorowo: 
 poprzez wywiady indywidualne, polegające na udzielaniu odpowiedzi na 

pytania proste; 
 poprzez wywiady grupowe, podobne do wywiadów zogniskowanych; grupa 

złożona z kilku osób o podobnym profilu i doświadczeniach, które nie tylko 
udzielają odpowiedzi na pytania (proste i pogłębione), ale są również zachęca-
ne przez moderatora sesji do wymiany poglądów czy doświadczeń związanych 
z omawianym zagadnieniem, jak również do inicjowania swobodnych dyskusji 
z tym związanych, o ile niesie ona informacje wartościowe z punktu widzenia 
celów badania; 

 poprzez pracę zespołową w formie warsztatu, w którym uczestnicy są proszeni 
przez moderatora sesji o zrealizowanie zadań takich jak: 

 opis sytuacji problemowej zaczerpniętej z praktyki (doświadczenia) ilustrującej 
określoną sytuację związaną z wykorzystywaniem portali intranetowych 
w praktyce biznesowej własnej organizacji; 

 analiza zagadnienia problemowego, drążenie problemu pod kierunkiem mode-
ratora, opracowanie propozycji rozwiązań (sesje analityczne) lub zbioru pomy-
słów związanych z danym problemem (sesje kreatywne). 

Uczestnikom z przedsiębiorstw na ich prośbę zapewniono anonimowość przez 
ochronę ich danych osobowych, rejestrowano jedynie wybrane charakterystyki 
firm, które uczestnicy reprezentowali. 

 

Metody jakościowe wstępnie zaproponowane do wykorzystania w badaniach: 
 analiza ekspercka: 
 dobór reprezentatywnych portali intranetowych do analizy, 
 analiza funkcjonalności i użyteczności portali intranetowych, 
 analiza metod utrzymania i rozwijania portali intranetowych; 
 spotkania analityczne i metody warsztatowe, zespoły problemowe, seminaria 

projektowe; 
 budowa i analiza macierzy powiązań opartych na podejściu QFD (Quality 

Function Deployment); 
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 warsztaty z ekspertami dziedzinowymi – specjalistami lub menedżerami ds. 
portali intranetowych lub komunikacji wewnętrznej; 

 badania ankietowe: wywiady indywidualne i grupowe, kwestionariusze ankie-
towe (papierowe i elektroniczne); 

 praca zespołowa, metody projekcyjne, sesje analityczne i kreatywne z udzia-
łem uczestników z przedsiębiorstw. 

Ewentualne wykorzystanie metod ilościowych uzależniano od możliwości po-
zyskania odpowiednich danych. 

 

Organizacja współpracy z uczestnikami z organizacji 
Z uwagi na znaczny zakres prac zespołowych realizowanych metodami warsz-

tatowymi podczas seminariów projektowych założono, że uzyska się potrzebną ze 
względu na zakres projektu agregację doświadczeń eksperckich (praktycznych, 
analitycznych, projektowych, wdrożeniowych) z różnych obszarów. Badaniami 
objęto nowe intranety (dość nieliczne w badanych organizacjach), ale przede 
wszystkim intranety istniejące już od jakiegoś czasu, których rozbudowę, moderni-
zację i rewitalizację w ramach projektów wewnątrz organizacji prowadzi się 
znacznie częściej. 

Informacje pozyskiwane od pracowników organizacji (specjalistów i menedże-
rów ds. portali intranetowych lub komunikacji wewnętrznej) były agregowane 
w grupy problemowe oraz w razie potrzeby uzupełniane poprzez dodatkowe pyta-
nia, dyskusje i przykłady. Niekiedy były one także uzupełniane i konfrontowane 
z doświadczeniami eksperckimi osób z kierownictwa projektu Intranettime, które 
w podobnych projektach uczestniczyły jako konsultanci (z obszarów zarządzania 
wiedzą, komunikacji wewnętrznej, ergonomii i użyteczności oraz zarządzania 
projektami informatycznymi). Założono, że panel ekspercki mieszany (eksperci 
konsultanci oraz eksperci praktycy z przedsiębiorstw) pozwoli połączyć dwie różne 
perspektywy: szeroką (makro), związaną z branżą lub firmami konkretnego rodza-
ju, oraz lokalną (mikro), dotyczącą konkretnej organizacji i lokalnych regulacji 
organizacyjnych oraz uwarunkowań kulturowych. 

 

Komitet sterujący projektu 
Dla realizacji zaplanowanych prac zawiązano komitet sterujący projektu złożony 

z ekspertów dziedzinowych będących przedstawicielami następujących instytucji: 
1. Politechnika Gdańska (instytucja realizująca projekt), Wydział Zarządzania 

i Ekonomii, Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu – zespół pracow-
ników specjalizujących się w zakresie ergonomii i użyteczności systemów in-
formatycznych i usług on-line. Przedstawiciel: prof. Marcin Sikorski; 

2. Akademia Finansów i Administracji Vistula – uczelnia znana z inicjatyw 
w zakresie innowacyjnych usług edukacyjnych i stosująca w swojej praktyce 
zarządzanie wiedzą. Przedstawiciel: prof. Jan Fazlagić; 
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3. Kolibro sp. z o.o. – dostawca rozwiązań intranetu i komunikacji wewnętrznej 
dla przedsiębiorstw, firma posiadająca doświadczenie w projektowaniu 
i wdrażaniu portali intranetowych oraz opracowująca w tym zakresie własne 
rozwiązania, np. audyt komunikacyjny, metodyka realizacji projektów IT. 
Przedstawiciel: Aleksander Sala. 
W realizacji projektu Intranettime brali także udział przedstawiciele zaproszo-

nych uczelni zagranicznych40: University of Northumbria (Wielka Brytania), 
University of Bari (Włochy), Kepler University of Linz (Austria), a także Aalborg 
University (Dania). 

 

Etap 1.  
Analiza praktyk funkcjonowania i utrzymania portali intranetowych w or-

ganizacjach 
W ramach tego etapu: 

 przeprowadzono eksperckie panele mieszane dla identyfikacji: 
 obszarów komunikacji wewnętrznej w organizacjach, 
 typowych obszarów funkcjonalnych portali intranetowych, 
 obszarów operacyjnych związanych z użytkowaniem portali intranetowych; 

 poddano analizie architekturę funkcjonalną i praktykę eksploatacyjną portali 
intranetowych w wybranych organizacjach; 

 zidentyfikowano dwa wymiary operacyjne związane z jakością portali intrane-
towych: 
 wymiar funkcjonalny (projektowy) – zakres funkcji i ich dopasowanie do 

potrzeb użytkowników; 
 wymiar utrzymania (zarządzania i rozwoju) – sposób utrzymania intranetu 

zgodny z potrzebami użytkowników i specyfiką procesów biznesowych 
organizacji; 

 zidentyfikowano: 
 typowe wzorce użytkowania intranetu związane z typowymi rodzinami 

funkcji oraz obszarami komunikacji wewnętrznej wspomaganymi przez 
portale intranetowe w badanych organizacjach; 

 typowe modele (wzorce) utrzymania i zarządzania zawartością portali in-
tranetowych w organizacji; 

 8 warstw operacyjnych portalu intranetowego, które łącznie zawierają 
80 głównych czynników udanego wdrożenia (absorpcji) portali intraneto-
wych w organizacji; warstwy te tworzą model, który łączy perspektywę 
funkcjonalną portali intranetowych oraz aspekty rozwoju zarządzania wie-
dzą i kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. 

Wyniki prac tego etapu zostaną opisane w rozdziale 7. 

                                                      
40 Są to uczelnie współpracujące z Politechniką Gdańską w realizacji projektu europejskiego COST 
Action TwinTide: IC0904, www.twintide.org. 
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Etap 2. 
Identyfikacja i analiza powiązań portali intranetowych z rozwojem zarzą-

dzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacjach 
W ramach tego etapu: 

 zorganizowano eksperckie panele mieszane dla wykonania zadań: 
 identyfikacja 80 głównych elementów składowych (czynników wpływu) 

w ramach poszczególnych 8 warstw operacyjnych portalu intranetowego; 
 określenie 11 sfer oddziaływania portali intranetowych na procesy zarzą-

dzania wiedzą w organizacji; 
 przeprowadzono badania ankietowe: 

 kwestionariusz elektroniczny dotyczył wskazania postrzeganych powiązań 
i oddziaływań 80 czynników portali intranetowych ze sferami rozwoju za-
rządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacji; 

 adresatami kwestionariusza były osoby zaangażowane w utrzymanie i roz-
wój portali intranetowych – specjaliści z przedsiębiorstw i eksperci zajmu-
jący się projektowaniem, analizą i utrzymaniem portali intranetowych 
i komunikacji wewnętrznej; 

 utworzono zespoły problemowe: 
 analiza (określenie) istoty i kierunku zidentyfikowanych powiązań wska-

zanych w wyniku badania ankietowego oraz określenie czynników stymu-
lujących i hamujących każde powiązanie; 

 uczestnikami prac zespołu było 25 osób, który uczestniczyły wcześniej 
w badaniu ankietowym; 

 przeprowadzono prace analityczne – interpretacja wyników etapu. 
Wyniki prac tego etapu zostaną opisane w rozdziale 8. 
 

Etap 3. 
Identyfikacja i analiza obserwowanego wpływu portali intranetowych na 

rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacjach 
W ramach tego etapu: 

 opracowano kwestionariusz ankietowy: 
 łączący procesy zarządzania wiedzą w organizacjach z wybranymi funkcja-

mi portali intranetowych oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania; 
 mający na celu zbadanie i zidentyfikowanie praktyk zarządzania wiedzą 

obserwowanych w badanych organizacjach i ich związku z użytkowaniem 
portali intranetowych; 

 przeprowadzono badanie ankietowe: 
 ankieta papierowa moderowana (moderated survey), prowadzona z pomocą 

moderatora sesji; 
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 respondenci: osoby zaangażowane w utrzymanie i rozwój portali intrane-
towych, które uczestniczyły w pracach etapu 2 (ankieta elektroniczna i ze-
społy problemowe); 

 podjęto prace analityczne (opracowanie wyników): 
 identyfikacja czynników użytkowania (obserwowanego wpływu) portali 

intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 
w organizacjach; 

 interpretacja wyników – wskazanie zjawisk o uniwersalnym charakterze, 
występujących w badanych organizacjach. 

Wyniki prac tego etapu zostaną opisane w rozdziałach 6 i 9. 
 

Etap 4. 
Badania wybranych praktyk projektowania i doskonalenia wewnętrznych 

usług on-line w organizacjach 
W ramach tego etapu: 

 poddano analizie wybrane usługi wewnętrzne on-line funkcjonujące w organi-
zacjach; usługi te oceniono z uwagi na użyteczność, User Experience oraz po-
tencjał budowy pozytywnych relacji na linii pracodawca (dostawca usług)-
pracownik (klient wewnętrzny); ocenę przeprowadzono z udziałem użytkow-
ników danych usług przy pomocy klasycznych technik badania użyteczności 
oraz nowych podejść badawczych, które wynikły podczas prowadzonych prac; 

 wskazano rekomendacje dotyczące organizacji współpracy z użytkownikami 
podczas projektowania i doskonalenia wewnętrznych usług on-line oraz sfor-
mułowano odpowiednie wytyczne projektowe i rozwojowe dla portali intrane-
towych. 

Wyniki prac tego etapu zostaną opisane w rozdziale 10 oraz w Podsumowaniu. 
 

Etap końcowy 
W ramach tego etapu opracowano wyniki przeprowadzonych prac w formie ra-

portów badawczych i publikacji stanowiących wynik działań zrealizowanych 
w ramach projektu. 

 
5.3.4. Uwagi i ograniczenia 

Do głównych ograniczeń przeprowadzonych prac należy zaliczyć: 
 przeszkody w dostępie do wnętrza organizacji, co skutkowało trudnościami 

w przeprowadzeniu badań obserwacyjnych oraz zbierania danych bezpośrednio 
na stanowiskach pracy; 

 relatywnie niewielką liczbę organizacji, które zgodziły się uczestniczyć 
w pracach projektu i udostępniać swoje dane, oraz ich charakterystykę nieco 
inną niż zakładano na początku projektu; 
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 bardzo ograniczoną możliwość użycia metod ilościowych oraz metod modelo-
wania, z uwagi na wybitnie jakościowy charakter danych, które okazały się 
możliwe do pozyskania. 

Z pozytywnych aspektów przeprowadzonych prac należy wskazać: 
 interdyscyplinarną perspektywę, która wynikała ze zróżnicowanego składu 

osób uczestniczących w projekcie, 
 duże zaangażowanie uczestników z przedsiębiorstw w prace projektu, 
 szerokie wykorzystanie metod jakościowych, które dały możliwość przekrojo-

wego ujęcia podjętego problemu, 
 udaną współpracę z wcześniej wymienionymi partnerami zagranicznymi, 

którzy uczestniczyli w części prac badawczych oraz w seminariach projektu 
Intranettime. 

 



6. Kapitał intelektualny organizacji a portale  
intranetowe  

6.1. Identyfikacja, struktura i pomiar kapitału intelektualnego 

6.1.1. Identyfikacja kapitału intelektualnego 

W ostatnim dziesięcioleciu powstały w gospodarce nowe branże zajmujące się 
wytwarzaniem złożonych produktów lub usług nasyconych wiedzą i informacjami 
oraz bazujące na modelach biznesowych wykorzystujących ciągły dostęp on-line 
do danych. Do branż tych należą m.in. produkcja gier komputerowych, portale 
aukcyjne, portale informacji biznesowej, porównywarki cen, usługi brokerskie. 
Zachodzące zmiany dotyczą także sposobów zarządzania organizacjami i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, jednak jak na razie nie znajdują one odzwiercie-
dlenia w metodach księgowania. Bilans i inne dokumenty księgowe producenta 
gier komputerowych czy agencji kreatywnej są nadal bardzo podobne do dokumen-
tów księgowych opisujących funkcjonowanie tradycyjnych zakładów przemysło-
wych. W tych warunkach większość z dostępnych wskaźników pomiarowych 
opisujących pozycję i potencjał danej firmy mówi o przeszłości, z której pochodzą 
uzyskane dane. Przyszłość jest zaś tym trudniejsza do przewidzenia, im mniej 
stabilne są wnętrze i otoczenie danej firmy. Firmy wykorzystujące w swym działa-
niu niematerialne zasoby operujące na rynkach informacyjnych i usługowych 
wkrótce zdominują krajobraz ekonomiczny. Ekonomiści już jakiś czas temu wyod-
rębnili sektory „wiedzochłonne” (knowledge-intensive), w których działają przed-
siębiorstwa i inne organizacje intensywnie wykorzystujące wiedzę. 

Poszukując więc sposobów zdefiniowania kapitału intelektualnego oraz metod 
jego pomiaru, musimy mieć na uwadze, że aktywa niematerialne, jakimi dysponują 
współczesne innowacyjne przedsiębiorstwa, wykazują cechy odmienne od cech 
aktywów materialnych, np. wiedza może być wykorzystywana symultanicznie w 
kilku projektach. Takiej cechy nie posiada np. maszyna produkcyjna. Inną ważną 
cechą aktywów intelektualnych (niematerialnych) jest to, że ich wartość wzrasta 
wraz z upływem czasu, a intensywność użycia – paradoksalnie – zwiększa ich 
wartość. Widzimy to zjawisko w przypadku marek, gdzie długoletnia promocja 
przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności. W przypadku kapitału ludzkiego 
także obserwujemy zjawisko wzrostu wartości: im dłużej dany pracownik wykonu-
je dany zawód, tym większej biegłości i profesjonalizmu nabywa. 

Jan Fazlagić  
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Pomiar kapitału intelektualnego jest dużym wyzwaniem, ponieważ nie istnieje 
jedna, standardowa jednostka pomiaru. Wynika to m.in. z faktu, że o ile wartość 
aktywów materialnych takich jak nieruchomości, złoto czy gaz ziemny jest albo 
możliwa do oszacowania, o tyle wartość aktywów intelektualnych takich jak in-
formacja o kontrahencie zależy od kontekstu każdej pojedynczej transakcji: dla 
jednego partnera w transakcji dana informacja może być bezcenna, dla innego – 
bezwartościowa. 

 
6.1.2. Struktura kapitału intelektualnego 

Najpopularniejszą klasyfikacją aktywów niematerialnych jest klasyfikacja opra-
cowana przez K.E. Sveiby’ego41. Zwykle nazywa się ją modelem trójdrożnym 
(three-way model) z uwagi na to, że trzy powyższe składowe otwierają trzy uzu-
pełniające się ścieżki budowy pozycji przedsiębiorstwa: 
1. Kapitał ludzki jest własnością pracowników (i jest użyczany przez nich pra-

codawcy), natomiast kapitał organizacyjny jest pod kontrolą pracodawcy, 
a kapitał rynkowy jest pod kontrolą klientów. 

2. Kapitał organizacyjny to wiedza, która pozostaje w przedsiębiorstwie, gdy 
pracownicy opuszczają je po zakończonym dniu pracy. Dotyczy procesów or-
ganizacyjnych, procedur, systemów, kultury, baz danych itp. Niektóre ze 
składników kapitału strukturalnego wewnętrznego mogą podlegać ochronie 
prawnej, np. patenty. 

3. Kapitał rynkowy (relacji) to zasoby związane z relacjami zewnętrznymi 
w przedsiębiorstwie, z klientami, dostawcami, partnerami w badaniach i roz-
woju. Dotyczy tych części kapitału ludzkiego i kapitału strukturalnego ze-
wnętrznego, które obejmują relacje z interesariuszami (inwestorami, kredyto-
dawcami, klientami, dostawcami itp.) oraz ich postrzeganie przedsiębiorstwa. 

Każdy wartościowy składnik aktywów niematerialnych pociąga za sobą pro-
blem jego identyfikacji. Aktywa niematerialne mogą być powiązane albo z ludźmi, 
albo ze strukturą firmy. 

Jeśli chodzi o aktywa związane z ludźmi (kapitał ludzki – kompetencje indy-
widualne), możemy wyróżnić: 
 wiedzę związaną z ekspertami – tzw. wiedzę ukrytą (tacit knowledge); 
 wiedzę skodyfikowaną, tzn. taką, którą w miarę szybko firma może przekazać 

nowo zatrudnionemu pracownikowi. 
Istnieje jeszcze problem związany z klasyfikowaniem kompetencji i umiejętno-

ści. Niektóre z nich zaliczyć można do kategorii wiedzy ukrytej (np. zmysł este-
tyczny projektanta), inne – do wiedzy skodyfikowanej (np. kompetencje związane 
z obliczaniem pracochłonności określonych prac). 

                                                      
41 www.sveiby.com. 
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Jeśli chodzi o aktywa związane ze strukturą, wyróżniamy: 
 własność intelektualną (patenty, domeny internetowe, tajemnice handlowe, 

znaki handlowe, prawa autorskie, prawa do wzorów przemysłowych itp.); 
 inne skodyfikowane źródła wiedzy (podręczniki, raporty z badań, systemy 

procedur); 
 aktywa związane ściśle z rynkiem (wizerunek, lojalność klientów, marka). 

Z uwagi na powyższe intranet zaliczyć należy do aktywów związanych ze 
strukturą (a więc nieosobowych). 

Na rysunku 6.1 przedstawiono proponowaną przez Fazlagića (2012) alterna-
tywną klasyfikację poszczególnych elementów kapitału intelektualnego. Zrywa ona 
z dogmatycznym podziałem na trzy elementy zawartym w modelu trójdrożnym. 
Jednocześnie cechą charakterystyczną jest mobilność zasobów intelektualnych 
powiązanych z ludźmi („lepkie” oraz „płynne”), co oznacza, iż organizacje powin-
ny podejmować działania zapobiegające utracie tych zasobów (np. na skutek 
odejścia pracownika). 

 

 

Rys. 6.1. Struktura zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa 
Źródło: Fazlagić (2012). 
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Według struktury pokazanej na rysunku 6.1 portale intranetowe występowałyby 
w ramach zasobów strukturalnych jako aktywa niematerialne służące kodyfikacji 
wiedzy korporacyjnej oraz jej kontrolowanemu udostępnianiu. 

6.2. Przegląd wybranych metod pomiaru kapitału 
intelektualnego 

6.2.1. Główne podejścia do oceny kapitału intelektualnego 

Pomiar kapitału intelektualnego jest wyzwaniem, które podejmuje wiele ośrod-
ków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Jednym z motywów rozwoju 
metod pomiaru kapitału intelektualnego była chęć zerwania z funkcjonalnym 
podziałem przedsiębiorstwa. Spośród najpopularniejszych modeli pomiaru akty-
wów niematerialnych cztery kategorie (Luthy, 1998; Sveiby, 2001; Wachowiak, 
2005; Jurczak, 2008) zostały omówione pokrótce poniżej: 
1. Metody bezpośrednie (Direct Intellectual Capital, DIC) – szacują wartość 

kapitału poprzez dodanie wartości poszczególnych jego składników. W tej 
grupie znajdują się takie metody jak Intangible Assets Valuation (IAV), Total 
Value Creation (TVC) czy Inclusive Validation Methodology (IVM). 

2. Metody kapitalizacji rynku (Market Capitalization Methods, MCM) – opiera-
ją się na obliczeniu różnicy pomiędzy wartością rynkową przedsiębiorstwa a 
jego wartością księgową. W tej grupie popularne są takie metody jak wskaźnik 
Q Tobina (wykorzystywany m.in. do przewidywania zachowań inwestycyjnych 
i określania „intensywności” kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie) czy 
wskaźnik MV/BV, opisujący stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa do 
jego wartości księgowej. 

3. Stopa zwrotu z aktywów (Return on Assets, ROA) – średnie przychody przed 
opodatkowaniem są dzielone przez wartość aktywów materialnych firmy. 
W rezultacie dostajemy wskaźnik ROA, który jest następnie porównywany ze 
średnią dla branży. Różnica jest mnożona przez średnią wartość aktywów mate-
rialnych w celu obliczenia średniego rocznego przychodu z aktywów niemate-
rialnych. Dzieląc powyższe średnie przychody przez średni koszt kapitału dla 
przedsiębiorstwa lub stopę procentową kredytu, można oszacować wartość ak-
tywów niematerialnych. W tej grupie warto wspomnieć o metodzie Knowledge 
Capital Earnings (KCE), która w siedmioetapowej procedurze analiz zwrotu z 
aktywów fizycznych i finansowych zmierza do ustalenia ekonomicznej wartości 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. 

4. Metody kart wyników (ScoreCard Methods, SC), zwane inaczej metodami 
kart punktowych – polegają na identyfikacji różnych składników aktywów nie-
materialnych. Wyniki są przedstawiane w kartach wyników lub wykresach. Me-
tody SC są podobne do metod DIC, ale nie szacuje się w nich wartości pieniężnej 
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aktywów niematerialnych. Czasami wprowadza się wskaźnik agregatowy. W tej 
grupie metod warto wspomnieć o takich metodach jak: Scandia Navigator, Ba-
lanced Score Card (BSC), IC Rating, Value Platform czy Value Creation Index 
(VCI). 
Nie ma jednej, idealnej metody pomiaru kapitału intelektualnego. Każda z wy-

żej wymienionych grup ma swoje zalety i trudno jakąkolwiek wyróżnić in plus na 
tle pozostałych. Metody ROA i MCM są przydatne w przypadku fuzji i przejęć 
oraz oceny wartości rynkowej, porównań przedsiębiorstw, ilustracji wartości 
finansowej aktywów niematerialnych, w zestawieniach z tradycyjnymi metodami 
rachunkowości. Ich wadą jest założenie, że wszystko można przeliczyć na pienią-
dze. Metody ROA są bardzo podatne na wartość stopy oprocentowania. Zalety 
metod DIS i kart wyników SC to: przedstawianie całościowego obrazu funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, możliwość stosowania na każdym poziomie organizacji, 
łatwość wdrożenia, duża przydatność dla organizacji nienastawionych na zysk 
(w tym dla sektora publicznego). Muszą być one tworzone na miarę poszczegól-
nych organizacji i przez to są trudne do stosowania przez specjalistów z zewnątrz. 

Z punktu widzenia oceny kapitału intelektualnego w organizacjach bazujących 
na zarządzaniu wiedzą z pomocą portali intranetowych najbardziej atrakcyjne 
wydają się metody kart punktowych (kart wyników) z uwagi na: 
 elastyczność w kształtowaniu zbioru kryteriów (czynników, miar) opartego na 

strukturze hierarchicznej, 
 możliwość ustalania istotności (udziału) poszczególnych kryteriów na podsta-

wie ocen ekspertów znających specyfikę danej organizacji, 
 łatwość prowadzenia benchmarkingu (ocen porównawczych) składników 

kapitału intelektualnego dla poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa, 
 brak uzależnienia od dostępu do danych finansowych przedsiębiorstwa obję-

tych ochroną i zwykle nieudostępnianych dla celów badawczych. 
Z metod wykorzystujących karty wyników trzy z nich opisane poniżej wydają 

się szczególnie interesujące pod kątem bezpośredniego zastosowania (pod warun-
kiem możliwości pozyskania potrzebnych danych) lub też jako podstawa do budo-
wy nowej metody uwzględniającej wpływ portali intranetowych na rozwój zarzą-
dzania wiedzą oraz kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. 

 
6.2.2. Zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard (BSC) 

To jedna z najbardziej popularnych obecnie metod pomiaru efektywności 
przedsiębiorstwa, opracowana przez Nortona i Kaplana (1996). Umożliwia umiej-
scowienie długookresowej strategii firmy w systemie zarządzania przedsiębior-
stwem poprzez mechanizm pomiaru. Jest to swego rodzaju propozycja alternatyw-
na do tradycyjnych systemów finansowych, która opisuje i wyjaśnia, co powinno 
być w przedsiębiorstwie mierzone, by jak najlepiej ocenić efektywność firmy 
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w realizowaniu strategii, a także by móc jak najszybciej ocenić adekwatność samej 
strategii. Zrównoważona karta wyników przedkłada misję i strategię nad cele oraz 
system mierników zestawionych w różnych perspektywach wydzielonych w przed-
siębiorstwie. Nie jest ona metodą pomiaru kapitału intelektualnego (choć często 
jest za taką uważana), natomiast przede wszystkim służy zarządzaniu strategicz-
nemu przedsiębiorstwem. 

 
6.2.3. Metoda Value Creation Index 

Metoda Value Creation Index (VCI) jest stosunkowo nowym modelem oceny 
aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa (Low, 2000). Wyróżnia się od pozosta-
łych modeli naciskiem na zobiektywizowanie prezentowanych danych i jest do-
brym przykładem ilustrującym praktyczne podejście do myślenia systemowego 
w rachunkowości. 

Podczas badań prowadzonych przez firmę Ernst and Young w 1996 r. stwier-
dzono, że pozafinansowe aspekty funkcjonowania spółek giełdowych stanowią 
znaczną (powyżej 1/3) część czynników wpływających na decyzje inwestorów. 
W wyniku tych badań udało się wyróżnić dziewięć pozafinansowych kategorii42 
mających wpływ na tworzenie wartości przedsiębiorstwa (tab. 6.1). 

 
Tab. 6.1. Kategorie pomiarowe wskaźnika VCI 

Kategorie pomiarowe wskaźnika VCI 

(1) innowacje 
(2) jakość 
(3) relacje z klientami 
(4) zdolności kierownictwa 
(5) alianse 

(6) technologia 
(7) wartość marki 
(8) relacje z pracownikami 
(9) środowisko naturalne i społeczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Low (2000). 
 
W oparciu o powyższe dziewięć kategorii stworzono wskaźnik Value Creation 

Index (VCI). Po jego zastosowaniu okazało się, że istnieje wysoka korelacja po-
między wartością VCI a wartością rynkową analizowanych firm, przy czym naj-
wyższe wartości korelacji występują dla firm branży lotniczej i internetowej. 

Metoda VCI, zdaniem jej twórców, w przeciwieństwie do pozostałych metod, 
jest obiektywna. W innych metodach wyceny podstawą szacowania wartości są 
wywiady z kierownictwem i pracownikami. W metodzie VCI wartość jest wyraża-
na na podstawie danych pochodzących z rynku. 

                                                      
42 Kategorie zostały przedstawione według rangi istotności dla wartości wskaźnika VCI: od najwięk-
szej (1) do najmniejszej (9). 
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6.2.4. Model IC Rating 

Jednym z przykładów praktycznego wykorzystania modelu trójdrożnego do 
pomiaru kapitału intelektualnego jest metoda IC Rating (Jacobsen i in., 2001). 

W oparciu o strukturę kapitału intelektualnego – model trójdrożny wraz z do-
datkowym komponentem sposób na biznes (rys. 6.2) – firma Intellectual Capital 
Sweden prowadzi regularne audity (rating) wartości kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstw. IC Rating opiera się na zbieraniu danych zarówno od zewnętrz-
nych, jak i od wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa na podstawie ankiet, 
wywiadów z zarządem, pracownikami, klientami, dostawcami itd. Badanie jest 
prowadzone za pomocą ankiety zawierającej 220–240 pytań. Wyniki są oceniane 
ze względu na rangę poszczególnych obszarów dla danego typu przedsiębiorstwa, 
np. uniwersytety i firmy branży IT otrzymują różne rangi dla odpowiednich obsza-
rów. Ankieta jest przeprowadzana na próbie 250–300 osób z wnętrza i z otoczenia 
przedsiębiorstwa. Osoby te są starannie dobierane ze względu na ich kompetencje 
do wypowiedzi. Cała procedura trwa około 6 tygodni. 

 

 
 

Rys. 6.2. Model pomiaru kapitału intelektualnego IC Rating 
Źródło: opracowanie własne za: Intellectual Capital Sweden AB, 

www.intellectualcapital.se. 
 
Wyniki pomiaru są dzielone na cztery główne kategorie: 

1. Sposób na biznes (business formula). 
2. Kapitał strukturalny organizacyjny. 
3. Kapitał ludzki. 
4. Kapitał strukturalny relacji. 
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Każda z kategorii jest mierzona ze względu na trzy aspekty: 
 efektywność wartości bieżącej, 
 efektywność działań zmierzających do odnowy i rozwoju kapitału intelektual-

nego, 
 ryzyko spadku wartości. 

Rezultaty IC Rating prezentowane są na trzech poziomach: 
1. poziom zarządczy: przedstawia się na nim ogólny stan przedsiębiorstwa 

w postaci miar ilościowych i jakościowych; 
2. poziom operacyjny: na wykresach radarowych prezentuje się wartości ana-

lizowanych wskaźników w porównaniu z najlepszym konkurentem; 
3. poziom respondenta: żeby zrozumieć w pełni poziom operacyjny, został 

przyjęty dodatkowy poziom szczegółów – w wywiadach respondenci 
(klienci, dostawcy, odbiorcy) są proszeni, by podać dodatkowe komentarze 
opisowe do ich ratingowych odpowiedzi dotyczących ocenianych wcze-
śniej wskaźników. 

Na poziomie zarządczym kapitał intelektualny jest oceniany pod względem: 
 aktualnej efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego, 
 wysiłków podejmowanych w firmie mających na celu jego odnowę i rozwój, 
 ryzyka utraty wartości kapitału intelektualnego. 

W odróżnieniu od pozostałych metod w ocenie kapitału intelektualnego organi-
zacji metoda IC Rating łączy nie tylko perspektywę kierownictwa i ocenę uzyski-
wanych wyników, ale także punkt widzenia pozostałych interesariuszy takich jak 
pracownicy, klienci czy dostawcy. 

6.3. Procesy zarządzania wiedzą a portale intranetowe 

Podejmując próbę określenia wpływu portali intranetowych na rozwój kapitału 
intelektualnego, należy najpierw wskazać wpływ portali intranetowych na rozwój 
kluczowych procesów zarządzania wiedzą w organizacji (Probst i in., 1999): 
 identyfikacja wiedzy, 
 zdobywanie wiedzy, 
 rozwój wiedzy, 
 dzielenie się wiedzą, 
 wykorzystywanie wiedzy, 
 ochrona wiedzy. 

Procesy te, rozszerzone i zinterpretowane pod kątem analizy wpływu portali in-
tranetowych, ujęto w następującym układzie: 

1. Transfer wiedzy – dotyczy ogółu zjawisk związanych z upowszechnianiem 
się wiedzy. To proces dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania w organizacji. 
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Jest on ważny zarówno w organizacjach zaawansowanych technologicznie, jak 
i w organizacjach, które dopiero chcą wejść na ścieżkę szybkiego wzrostu. W tym 
drugim przypadku chodzi o lepsze wykorzystanie istniejącej wiedzy. 

W odniesieniu do portali intranetowych obszarem analizy są tutaj takie kwestie 
jak: 
 czy intranet sprzyja dzieleniu się wiedzą wśród pracowników? 
 czy sprzyja nawiązywaniu relacji osobistych (czy też raczej zniechęca do ich 

nawiązywania)? 
 czy zwiększa u pracowników poziom identyfikacji z misją firmy? 
 czy ułatwia dostęp do unikatowej wiedzy eksperckiej? 

2. Wykorzystanie wiedzy oraz produktywność pracy opartej na wiedzy – w 
firmie opartej na wiedzy produktywność oznacza zwiększenie szybkości i jakości 
przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystania wiedzy. Firmę taką cechują: 
 zdolność do nieustannego doskonalenia oferowanych produktów i usług; 
 intensywne wykorzystanie wiedzy pochodzącej z wyników najnowszych badań 

naukowych; 
 uzależnienie od talentów – strategia w przedsiębiorstwach wiedzy wyłania się 

z ich pracowników, z tej przyczyny granica pomiędzy strategią a poziomem 
operacyjnym jest w takich firmach najbardziej nieczytelna. 

W odniesieniu do portali intranetowych obszarem analizy są tutaj takie kwestie 
jak: 
 czy intranet zwiększa efektywność pracy? 
 czy dzięki intranetowi pracownicy wiedzą, nad czym pracują inne działy, 

i dzięki temu unika się dublowania prac? 
 czy redukuje się obszary działań zbędnych, nieproduktywnych, jałowych? 

3. Wpływ intranetu na innowacyjność firmy – współczesne firmy konkurują 
coraz częściej nie ceną, lecz innowacyjnością swojej oferty. W związku z tym 
intranet (jego funkcje, zawartość, sposób wykorzystania) powinien być silnie 
skorelowany ze strategią firmy. Nawet firmy, które konkurują w oparciu o cenę, 
powinny być innowacyjne w nieustannym poszukiwaniu sposobów redukcji kosz-
tów. Punkt ciężkości w zarządzaniu w XXI wieku przenosi się z perfekcyjności 
wykonania w kierunku innowacyjności. Obszarem analizy są tutaj takie kwestie jak: 
 czy intranet sprawia, że firma jest bardziej innowacyjna? 
 czy tworzenie nowej wiedzy jest ułatwione dzięki intranetowi? 
 czy dzięki intranetowi udało się odkryć wiedzę zawartą w firmie? 
 czy w intranecie zawarte są opisy porażek i błędów wraz komentarzem? 

4. Struktura i identyfikacja wiedzy – wiedza występuje pod różnymi posta-
ciami i można ją przedstawiać w formie różnych typologii. Jako przykład może 
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posłużyć typologia, w której strukturę wiedzy know-x tworzy się w oparciu o osiem 
kategorii: 
1. Wiedza typu know-what (wiedzieć co) – to wiedza bliskoznaczna z informacją. 

Dotyczy faktów, wartości liczbowych uporządkowanych i wyjaśnionych. 
Przykładem takiej wiedzy są: liczba pracowników w firmie, ceny surowców, 
adresy dostawców itp. 

2. Wiedza typu know-why (wiedzieć dlaczego) – to wiedza, która wyjaśnia rze-
czywistość. Odnosi się ona do zasad i praw, np. ruchu. Ten rodzaj wiedzy jest 
niezwykle istotny w pewnych obszarach nauki, np. w przemyśle chemicznym i 
elektronicznym. Dostęp do tego rodzaju wiedzy przyspiesza postęp i pozwala 
unikać błędów. Podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu obejmuje 
swym zakresem także decyzje, czego nie robić. 

3. Wiedza typu know-how (wiedzieć jak) – odnosi się do umiejętności ludzi 
i zespołów, tzn. do zdolności robienia czegoś. 

4. Wiedza typu know-who (wiedzieć kto) – nowe produkty coraz częściej powsta-
ją z wykorzystaniem wiedzy z wielu różnych obszarów, dziedzin i dyscyplin 
naukowych, co nadaje znaczenia dostępowi do różnych źródeł wiedzy. Know-
who określa posiadaczy wiedzy i opisuje wiedzę, którą posiadają, dotyczy jed-
nak także społecznych zdolności współpracy i komunikacji z ekspertami ze-
wnętrznymi. 

5. Wiedza typu know-where (wiedzieć gdzie) – dotyczy umiejętności wyboru 
miejsca działania. Może się przydać zarówno w przedsiębiorstwie wydobyw-
czym (gdzie dokonać odwiertu?), jak i na wycieczce (gdzie rozbić namiot?). 

6. Wiedza typu know-when (wiedzieć kiedy) – dotyczy umiejętności wyboru 
właściwego momentu, tempa i planowania. 

7. Wiedza typu know if (wiedzieć, co się stanie, gdy) – dotyczy umiejętności 
tworzenia wariantów wydarzeń, wyobraźni, zapobiegliwości i dalekowzrocz-
ności. W zarządzaniu pozwala na formułowanie strategii i scenariuszy wyda-
rzeń. 

8. Wiedza typu know-between (wiedzieć, jaka jest relacja pomiędzy…) – dotyczy 
umiejętności rozpoznawania relacji pomiędzy różnymi zjawiskami, wczesnego 
zauważania zarysowujących się trendów dzięki dostrzeganiu korelacji itp. 

W odniesieniu do portali intranetowych obszarem analizy są tutaj takie kwestie 
jak: 
 jaka jest rola intranetu w nadawaniu struktury wiedzy? 
 jaki jest wpływ intranetu na ograniczenie przeładowania informacyjnego? 
 w jaki sposób intranet jest stosowany jako narzędzie porządkujące wiedzę w 

firmie? 
5. Kodyfikacja wiedzy – aby informacja stała się wiedzą, musi zostać wprowa-

dzona w model myślenia danej osoby. W firmie modelowej wszyscy pracownicy 
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utożsamiają się z misją firmy, posiadają ten sam system wartości, cele i priorytety. 
Wówczas docierające do firmy z zewnątrz informacje i tworzenie w jej wnętrzu są 
tak samo interpretowane. Kodyfikacja wiedzy służy zamianie wiedzy zawartej w 
umysłach pracowników na postać dokumentów. O jakości procesu kodyfikacji 
wiedzy świadczy możliwość odtworzenia kontekstu, w jakim tworzył wiedzę 
twórca danego dokumentu. W przeciwnym wypadku dokument taki pozostanie 
jedynie informacją, a nie wiedzą. 

W odniesieniu do portali intranetowych obszarem analizy są tutaj takie kwestie 
jak: 
 czy intranet zachęca pracowników do zapisywania w nim informacji? 
 czy dzięki intranetowi łatwiej jest przekazać innym pracownikom wiedzę 

zawartą w ich umysłach? 
 czy zarząd firmy docenia pracowników, którzy tworzą w intranecie dokumenty 

zawierające ich wiedzę osobistą? 
 czy w okresowych ocenach pracowników bierze się pod uwagę ich umiejętno-

ści kodyfikacji wiedzy (jakość tworzonych dokumentów oraz zaangażowanie 
w kodyfikację wiedzy)? 

6. Kompetencje pracowników a intranet – wiedza jest zdobywana w określo-
nych sytuacjach, nie jest abstrakcyjna. Jedynym sposobem na stwierdzenie, czy 
posiadamy wiedzę, jest jej zastosowanie. Wiedza jest nierozerwalnie związana 
z osobą posiadacza – nie można odseparować wiedzy od człowieka. Ludzi charak-
teryzują różne style uczenia się, a więc i ścieżki dochodzenia do wiedzy. Każdy 
człowiek posiada nie tylko charakterystyczną dla siebie wiedzę, lecz także wyraża 
ją na różne sposoby. Rozmaicie wyrażamy te same uczucia, lecz także odmiennie 
rozumiemy i interpretujemy tę samą rzeczywistość. Popełnianie błędów jest natu-
ralnym wynikiem procesu uczenia się. Ten, kto nie popełnia błędów, się nie rozwi-
ja, stoi w miejscu. W żadnej firmie nie powstanie innowacyjny produkt lub usługa, 
jeżeli nie zdecyduje się na świadome tolerowanie pomyłek i ryzyka. 

W odniesieniu do portali intranetowych obszarem analizy są tutaj takie kwestie 
jak: 
 czy pracownicy dzięki kursom (materiałom dydaktycznym) dostępnym w 

intranecie naszej firmy mają szansę doskonalenia swoich umiejętności zawo-
dowych? 

 czy dzięki intranetowi przyrost kompetencji pracowników jest szybszy? 
 czy intranet pozwala na szybsze wdrożenie się nowo zatrudnianych pracowni-

ków? 
 czy istnieje synergia intranetu i szkoleń realizowanych w firmie? 

7. Ochrona wiedzy – utrata wiedzy ma miejsce w różnym nasileniu w każdej 
firmie. W najbardziej innowacyjnych branżach zaprzestanie inwestowania 
w kapitał intelektualny oznacza de facto jego utratę. Firmy muszą intensywnie 
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inwestować w zasoby intelektualne tylko po to, aby nie pozostać w tyle za konku-
rencją. Wiedza, która może potencjalnie podlegać ochronie w trakcie prowadzenia 
działalności gospodarczej, wiąże się z różnego rodzaju prawami twórców wiedzy. 

W odniesieniu do portali intranetowych obszarem analizy są tutaj takie kwestie 
jak: 
 czy pracownicy odnajdują w intranecie wiedzę o tym, jak się zachowywać, aby 

nie narażać firmy na straty? 
 czy intranet chroni firmę przed wypływem cennej wiedzy do jej konkurentów? 
 czy intranet sprzyja zachowaniu poufności (ochrona wiedzy korporacyjnej)? 

8. Wpływ intranetu na zarządzanie strategiczne – kierownictwo powinno 
wykorzystywać intranet jako dodatkowe narzędzie kontroli realizacji strategii. 
Jednak największy potencjał tkwi w intranecie, jeśli chodzi o wspieranie imple-
mentacji strategii, ponieważ większość porażek strategicznych wynika nie z braku 
strategii, lecz z powodu nieskutecznej jej implementacji. 

W odniesieniu do portali intranetowych obszarem analizy są tutaj takie kwestie 
jak: 
 czy dzięki intranetowi kierownictwo powiadamia o swoich planach strategicz-

nych? 
 czy dzięki intranetowi kierownictwo firmy ma dostęp do informacji pomoc-

nych w realizacji strategii, których nie znajdzie poza intranetem? 
 czy intranet wspiera wdrażanie (implementację) strategii? 

Analiza możliwych powiązań funkcji, wykorzystania i utrzymania portali intra-
netowych z zarządzaniem wiedzą będzie przedmiotem rozdziałów 7, 8 i 9. 

6.4. Związki portali intranetowych z rozwojem zarządzania 
wiedzą 

Aby uchwycić złożone zależności, pomiar wartości kapitału intelektualnego 
tworzonej przez intranet powinien odbywać się za pomocą metod zarówno ilo-
ściowych, jak i jakościowych. 

Poniżej przedstawiono listę proponowanych pytań badawczych dotyczących 
wkładu intranetu w rozwój zarządzania wiedzą i powstawanie kapitału intelektual-
nego w przedsiębiorstwie. Pytania te stanowią punkt wyjściowy do badań i mogą 
być zadawane w różnych narzędziach badawczych (metoda delficka, grupa zogni-
skowana, kwestionariusz ankietowy itp.). Pytania nie zostały uszeregowane ze 
względu na obszary ani stopień szczegółowości – służą ogólnemu poznaniu warto-
ści intranetu dla przedsiębiorstwa i powinny być wykorzystane jedynie w pierw-
szej, diagnostycznej fazie pomiaru: 
1. Czy intranet ułatwia pracę? 
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2. Jaki jest jego wpływ na produktywność? 
3. Jakich wyrzeczeń wymaga od pracownika wykorzystywanie intranetu? 
4. Jak zachowują się pracownicy? (obserwacja pracowników w ich miejscu 

pracy, komunikowanie, przemieszczanie się itp.) 
5. Czy angażują się? (angażowanie pracowników do współtworzenia intranetu, 

crowdsourcing, np. przy ocenie różnych propozycji graficznego interfejsu 
użytkownika) 

6. Kto i w jakich warunkach staje się twórcą treści? 
7. Kto i w jakich warunkach staje właścicielem treści? Czy należy stworzyć 

właścicieli treści (content owners)? 
8. Jak motywować do działania? (np. stymulujący innowacyjność konkurs 

z nagrodami na nazwę intranetu) 
9. Jak często odwiedzasz stronę intranetową? 
10. W jakich kontekstach wykorzystujesz odwiedzaną stronę intranetową? (wy-

bierz): 
  Uczę się – zwiększam zasoby własnej wiedzy. 
  Uczę innych. 
  Przekazuję swoją wiedzę. 
  Aby dowiedzieć się, co się dzieje w firmie. 
  Aby znaleźć informacje o ekspercie (osobowym źródle wiedzy). 
  Czytam w poszukiwaniu pomysłów i inspiracji. 

11. Czy korzystanie z intranetu przynosi ci osobiste korzyści? Jeśli tak, to jakie? 
12. Czego dotyczą informacje, które tworzysz w intranecie lub wykorzystujesz?  
13. Jaka jest „wartość dodana” intranetu z punktu widzenia: (a) pracowników 

(ewentualnie z podziałem na różne kategorie pracowników); (b) zarządu; (c) 
akcjonariuszy; (d) klientów (dostawców); (e) innych interesariuszy? 

Aby stworzyć schemat pojęciowy umożliwiający łączenie koncepcji kapitału 
intelektualnego i intranetu, należy dokonać konceptualizacji obu pojęć. W niniej-
szym przypadku przyjęto metodę polegającą na enumeracji podstawowych kon-
cepcji związanych z zarządzaniem wiedzą wraz opisem ich przełożenia na funk-
cjonowanie intranetu (tabela 6.2). 
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Tab. 6.2. Koncepcje zarządzania wiedzą związane z intranetem 
Koncepcja 

związana ze 
wspieraniem 

rozwoju 
zarządzania 

wiedzą 
i kapitału 

intelektualnego 

Założenia,  
uzasadnienie 

Relacje zachodzące 
pomiędzy intranetem a 
zarządzaniem wiedzą 

i kapitałem intelektual-
nym 

Postulaty dotyczące 
wpływu portali intrane-

towych na rozwój 
zarządzania wiedzą i 

kapitału intelektualnego 

1. 
Dzielenie się 
wiedzą 

Kapitał intelektualny 
powstaje w relacjach 
między ludźmi, jest 
tworem dynamicznym 

Intranet służy przeka-
zywaniu przez pracowni-
ków dokumentów oraz 
innych form informacji 

Intranet powinien 
wspierać procesy dzielenia 
się wiedzą, pomagać 
użytkownikom w przeka-
zywaniu dokumentów oraz 
innych form informacji 

1a. 
Budowanie 
sieci i tworze-
nie okazji do 
dzielenia się 
wiedzą 

Kapitał intelektualny jest 
wzmacniany dzięki 
budowie relacji między 
pracownikami oraz 
między pracownikami a 
otoczeniem organizacji 

Intranet służy nawiązywa-
niu relacji pomiędzy 
pracownikami 
Intranet jako wirtualne 
miejsce spotkań 
Intranet jako zaproszenie 
do odbywania spotkań 
osobistych 

Intranet powinien poma-
gać w nawiązywaniu 
relacji pomiędzy pracow-
nikami 
Intranet może być wirtual-
nym miejscem spotkań i 
pomagać w organizowaniu 
wspólnot praktyków 

1b.  
Motywowanie 
do dzielenia się 
wiedzą 

Należy identyfikować 
warunki, w których ludzie 
chętnie dzielą się wiedzą, i 
wspierać działania, które 
ich do tego motywują 

Intranet jako miejsce 
stwarzające warunki 
sprzyjające dzieleniu się 
wiedzą 
Intranet jako element 
motywujący do dzielenia 
się wiedzą 

Intranet powinien dostar-
czać takich doświadczeń 
(User Experience), które 
zapewniają komfort 
użytkownikom, a poprzez 
to motywować do dziele-
nia się wiedzą 

1c.  
Dzielenie się 
wiedzą jako 
sposób na 
uzyskanie 
efektów 
synergii: 
rozproszona 
inteligencja 

Kapitał intelektualny 
powstaje, gdy rozproszone 
elementy sieci wspólnie 
generują pozytywny 
rezultat 

Intranet jako miejsce 
ujawniania się „inteligen-
cji roju” (hivemind), 
transparentnej dzięki 
intranetowi 

Intranet mógłby zawierać 
w sobie zaawansowane 
funkcje pozwalające na 
odszukiwanie ukrytych 
wzorców (analogicznie jak 
w Big data). Dzięki nim 
zarząd mógłby odkrywać 
problemy pojawiające się 
w firmie z dużym wyprze-
dzeniem

2.  
Wykorzystanie 
wiedzy  

Informacja sama w sobie 
nie ma dla człowieka 
żadnej wartości i w 
związku z tym nie ma 
sensu zwiększanie w 
firmie inwestycji w podaż 
informacji. Trzeba się 
koncentrować na ludzkiej 
zdolności do interpreto-
wania i przetwarzania 
informacji przez pracow-
ników, czyli na zarządza-
niu wiedzą 

Intranet jako narzędzie 
ułatwiające dostęp do 
wiedzy 

Intranet powinien być 
narzędziem ułatwiającym 
dostęp do wiedzy 
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2a.  
Wykorzystanie 
wiedzy do 
podejmowania 
decyzji 

Należy poprawić jakość 
podejmowanych w 
organizacji decyzji 

Intranet jako narzędzie 
wspomagające proces 
podejmowania decyzji 
(poprawa jakości, przy-
spieszenie) 

Intranet może dostarczać 
informacji wspomagają-
cych proces podejmowa-
nia decyzji (poprawa 
jakości, przyspieszenie) 

2b.  
Wykorzystanie 
wiedzy do 
tworzenia 
nowej wiedzy 

Kapitał intelektualny 
powstaje m.in. poprzez 
innowacyjność (innowacje 
technologiczne, organiza-
cyjne, marketingowe) 

Intranet jako narzędzie 
wspierające kreatywność 
pracowników oraz zespo-
łów 

Intranet mógłby pełnić 
funkcje wspierające 
kreatywność pracowników 
oraz zespołów, np. 
poprzez wbudowanie 
funkcji wspierających 
techniki kreatywności 

2c.  
Wykorzystanie 
wiedzy ukrytej 
(tacit knowled-
ge) 

Nie całą wiedzę jesteśmy 
w stanie uchwycić w 
formie dokumentów, 
potrzebne jest wspieranie 
interakcji bezpośrednich 
między ludźmi, mentoring, 
coaching, uczenie się w 
trybie mistrz-uczeń 

Intranet jako narzędzie 
ułatwiające łączenie 
ekspertów oraz uzyskiwa-
nie dostępu do wiedzy 
ekspertów (nie utożsamiać 
z umożliwianiem dostępu)

Intranet mógłby być 
narzędziem ułatwiającym 
łączenie ekspertów oraz 
uzyskiwanie dostępu do 
wiedzy ekspertów 

2d.  
Ponowne 
wykorzystanie 
wiedzy 

Zwiększenie produktyw-
ności kapitału intelektual-
nego, obniżenie kosztów 
funkcjonowania, szybsze 
dostarczenie rozwiązań dla 
klienta 

Intranet jako narzędzie 
służące zwiększaniu 
transparentności kapitału 
intelektualnego w celu 
umożliwianie jego po-
nownego wykorzystania 

Intranet mógłby pomagać 
w zapobieganiu zjawisku 
„ponownego odkrywania 
koła” (re-inventing the 
wheel), które jest zjawi-
skiem niekorzystnym, 
ponieważ zmniejsza 
produktywność organizacji 

3.  
Produktyw-
ność pracy 
opartej na 
wiedzy 

Z badań wynika, że 
pracownik spędza często 
od 0,5 do 1 godziny 
dziennie na poszukiwanie 
informacji, ostatecznie jej 
nie znajdując, a 1,5 
godziny dziennie traci na 
tworzenie wiedzy, która 
już gdzieś w firmie 
istnieje.  

Intranet jako narzędzie 
wspierające procesy 
zarządzania wiedzą 
osobistą pracowników 

Intranet może zawierać 
narzędzia służące samoza-
rządzaniu, a więc być 
narzędziem wspierającym 
procesy zarządzania 
wiedzą osobistą pracowni-
ków 

4.  
Wiedza 
negatywna, 
wiedza o 
porażkach i 
błędach 

Gromadzenie i upo-
wszechnianie wiedzy o 
porażkach jako: 
  sposób uczenia się, 
  zmiana kultury organi-

zacyjnej 

Intranet jako narzędzie 
gromadzenia wiedzy o 
porażkach w celu wyko-
rzystania jej do: 
 podejmowania decyzji, 
 szkoleń pracowników, 
 rozwoju nowych 

produktów i usług w 
firmie 

Intranet może być narzę-
dziem gromadzącym 
wiedzę typu know-why 
związaną z uczeniem się 
na błędach w celu wyko-
rzystania jej do: 
  podejmowania decyzji, 
 szkoleń pracowników, 
 rozwoju nowych 

produktów i usług w 
firmie 
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5.  
Identyfikacja 
wiedzy 

Odkrywanie „Rembrand-
tów” na strychu, zdolność 
organizacji do odkrywania 
niewykorzystanych 
zasobów 

Intranet jako narzędzie: 
 do zwiększania transpa-

rentności kapitału inte-
lektualnego w celu 
umożliwienia jego po-
nownego wykorzystania

 do audytu centrów 
kompetencji w firmie 

Intranet może wspierać 
procesy wartościowania i 
filtrowania informacji 
znajdującej się w obiegu w 
firmie. Może także służyć 
jako narzędzie do audytu 
centrów kompetencji w 
firmie 

6.  
Zwiększanie 
kompetencji 
pracowników 

Strategia doskonalenia 
wiedzy osobistej pracow-
ników poprzez wspieranie 
rozwoju osobistego, 
dawanie narzędzi itp. 

Intranet jako platforma 
udostępniania narzędzi e-
learningowych 

Intranet może zawierać 
funkcje wspierające e-
learning 

7.  
Ochrona 
wiedzy 

Ochrona wiedzy pozwala 
na utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej 

Intranet jako narzędzie 
budujące świadomość 
pracowników w zakresie 
ochrony wiedzy, jako 
narzędzie do przeprowa-
dzania exit interviews 
Intranet jako bezpieczne 
repozytorium wiedzy 

Intranet może być narzę-
dziem budującym świa-
domość pracowników w 
zakresie ochrony wiedzy, 
a także może być wyko-
rzystywany do zachowania 
wiedzy pochodzącej od 
pracowników odchodzą-
cych z firmy (exit inte-
rview) 

8.  
Strategia 
zarządzania 
wiedzą 

Kapitał intelektualny 
będzie powstawał najsku-
teczniej wówczas, gdy 
realizowana będzie jedna z 
góry obrana strategia 
zarządzania wiedzą 

Intranet jako narzędzie 
służące komunikacji 
strategii, pomiarowi jej 
realizacji oraz wspomaga-
jące jej realizację 

Intranet może pomagać 
zarządowi firmy w 
komunikowaniu jej 
strategii, pomiarze jej 
realizacji oraz może 
wspomagać jej realizację 

9.  
Wycena 
wartości 
kapitału 
intelektualne-
go 

To, co jest mierzone, jest 
robione (what gets measu-
red, gets done) – transpa-
rentność procesów, 
powiązanie procesów z 
efektami oraz nakładami 
(np. analiza ABC) 

Wycena wartości kapitału 
intelektualnego poprzez 
ewidencjonowanie 
procesów w powiązaniu z 
czasem ich realizacji i 
nakładami (np. analiza 
ABC) 

Intranet może być narzę-
dziem służącym do analizy 
procesów zachodzących w 
organizacji oraz ich 
wyników 

Źródło: opracowanie własne. 

6.5. Propozycja metodyki oceny 

Każde przedsiębiorstwo – bez względu na to, czy posiada intranet, czy też nie – 
dysponuje pewnym własnym kapitałem intelektualnym. Świadomy rozwój kapitału 
intelektualnego odbywa się poprzez realizację i planowy rozwój procesów zarzą-
dzania wiedzą. Intranet więc zawsze będzie obiektem wtórnym (a nawet pomocni-
czym, o roli wspierającej, ale nie sprawczej) wobec kapitału intelektualnego. 

Poniżej przedstawiono postulaty odnoszące się do intranetu i mające bezpo-
średni związek z mierzeniem jego wpływu na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstwa: 
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1. Primum non nocere – intranet może stanowić negatywny kapitał intelektualny, 
np. gdy ogranicza kreatywność, komunikację interpersonalną itp. W związku 
z tym nie można zakładać, że wpływ intranetu na zarządzanie wiedzą i kapitał 
intelektualny będzie pozytywny w każdych warunkach. 

2. Wartość intranetu determinują efekty synergii, które intranet zapewnia. 
3. Off-line first! – intranet powinien być tworzony wokół innych aktywów intelek-

tualnych przedsiębiorstwa. 
4. Intranet powinien dawać możliwość generowania nowych aktywów intelektual-

nych. 
5. Jeśli przedsiębiorstwo posiada intranet, jest on elementem kapitału intelektual-

nego – daje mu potencjał do lepszego wykorzystania innych zasobów. 
6. Pomiar intranetu jest najskuteczniejszy, gdy analizuje się zachowania, a nie 

deklaracje pracowników. 
7. Najwyższą precyzję pomiaru intranetu umożliwiłaby analiza dwóch bardzo 

podobnych przedsiębiorstw ceteris paribus, z których jedno korzysta z intrane-
tu, a drugie nie. Taki postulat jest jednak w praktyce bardzo trudny do zrealizo-
wania. 
Powiązania pomiędzy intranetem a kapitałem intelektualnym można odnaleźć 

przede wszystkim na poziomie semantycznym, poszukując słów kluczowych, które 
jednocześnie charakteryzują kapitał intelektualny i intranet. Przykładowo jeśli 
wiadomo, że wiedza ukryta (tacit knowledge) jest jednym z elementów kapitału 
intelektualnego, to analizując relacje zachodzące między oboma pojęciami, zada-
jemy pytania dotyczące danego zagadnienia w kontekście intranetu, w tym przy-
padku wiedzy ukrytej: 
1. Czy intranet powoduje zwiększenie (zmniejszenie) dostępu do wiedzy eksperc-

kiej dla innych pracowników (transfer wiedzy od ekspertów do laików)? 
2. Czy intranet podwyższa wiedzę ekspertów (umożliwienie ekspertom samoro-

zwoju)? 
3. Czy intranet umożliwia dzielenie się wiedzą pomiędzy ekspertami (transfer 

wiedzy od ekspertów do ekspertów)? 
Stworzenie takiej listy zagadnień jest możliwe, co ilustruje tabela 6.3. Podsta-

wowym założeniem proponowanej metodyki jest to, że kapitał intelektualny nie 
jest skutkiem przypadku, a powstaje jako wynik świadomego zarządzania wiedzą, 
wspomaganego poprzez portal intranetowy. Zatem przyjąć można, że portal intra-
netowy (jego użytkowanie, a nie wyłącznie dostępne funkcje) będzie miał wpływ 
na rozwój kapitału intelektualnego poprzez wspomaganie procesów zarządzania 
wiedzą i oba te procesy będą traktowane łącznie, ponieważ ich rozdzielenie jest 
w praktyce niemożliwe. Postulaty przestawione w tabeli 6.3 stanowią projekcję 
stanu docelowego związanego z realizacją planowanej roli i wpływem intranetu na 
rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. 
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Tab. 6.3. Proponowane mierniki służące do zbadania wpływu intranetu  
na kapitał intelektualny 

Koncepcja 
związana ze 
wspieraniem 

rozwoju 
zarządzania 

wiedzą i 
kapitału 

intelektualnego 

Pomiar zjawisk tworzących  
kapitał intelektualny 

(akumulacja) 

Pomiar zjawisk niszczących  
kapitał intelektualny 

(erozja) 

Pytania 
badawcze 

Mierniki – odsetek 
odpowiedzi 

pozytywnych na 
pytanie zamknięte

Pytania 
badawcze 

Mierniki – odsetek 
odpowiedzi pozy-

tywnych na pytanie 
zamknięte 

1. 
Dzielenie się 
wiedzą 

–  Czy intranet 
usprawnia jakość 
dzielenia się 
wiedzą poprzez: 
– Zwiększenie 
intensywności? 
– Angażowanie 
osób, które w 
innych warunkach 
nie dzieliłyby się 
wiedzą? 

– Czy wg Pa-
ni/Pana dzięki 
intranetowi łatwiej 
jest uzyskać 
Pani/Panu potrzeb-
ne informacje od 
innych pracowni-
ków? 
– Czy wg Pa-
ni/Pana pracownicy 
w firmie częściej 
dzielą się swoją 
wiedzą? 

–  Czy intranet 
pogarsza jakość 
dzielenia się 
wiedzą poprzez: 
– Zmniejszenie 
intensywności 
kontaktów? 
– Zniechęcanie do 
dzielenia się 
wiedzą? 

– Czy wg Pani/Pana 
intranet utrudnia 
wymianę informacji i 
wiedzy pomiędzy 
pracownikami? 
– Czy wg Pani/Pana 
pracownicy w firmie 
rzadziej dzielą się 
swoją wiedzą? 

1a.  
Budowanie 
sieci i tworze-
nie okazji do 
dzielenia się 
wiedzą 

–  Czy więcej 
laików ma dostęp 
do ekspertów? 
–  Czy pracowni-
cy więcej wiedzą 
o tym, co się 
dzieje w firmie? 

– Czy intranet 
ułatwił Pani/Panu 
nawiązanie relacji 
zawodowej z 
ekspertem? 
– Czy dzięki 
intranetowi dowia-
duje się Pani/Pan 
więcej na temat 
tego, kto jest za co 
odpowiedzialny i 
nad czym obecnie 
pracuje? 

–  Czy pracownicy 
są gorzej poinfor-
mowani o tym, co 
się dzieje w firmie?

– Czy wg Pani/Pana 
intranet utrudnia 
nawiązywanie 
kontaktów między 
pracownikami? 
– Czy wg Pani/Pana 
liczba spotkań 
osobistych w firmie 
jest mniejsza, 
ponieważ pracowni-
cy mają możliwość 
dzielenia się wiedzą 
on-line? (T/N) 

1b. 
Motywowanie 
do dzielenia się 
wiedzą 

–  Czy dzięki 
intranetowi 
łatwiej jest 
Pani/Panu odpo-
wiadać na zapyta-
nia innych 
pracowników? 
–  Czy częściej 
(szybciej) odpo-
wiada Pani/Pan na 
takie zapytania? 

–  Czy intranet to 
wygodne narzędzie 
do przekazywania 
Pani/Pana wiedzy 
innym? (T/N) 
–  Czy czuje 
Pani/Pan, że dzięki 
intranetowi jest w 
stanie przekazać 
więcej wiedzy 
większej liczbie 
osób? (T/N) 

–  Czy dzięki 
intranetowi 
trudniej jest 
Pani/Panu odpo-
wiadać na zapyta-
nia innych pracow-
ników? 
–  Czy rzadziej 
(wolniej) odpowia-
da Pani/Pan na 
takie zapytania? 

–  Czy intranet to 
wygodne narzędzie 
do przekazywania 
Pani/Pana wiedzy 
innym? (T/N) 
–  Czy czuje Pa-
ni/Pan, że dzięki 
intranetowi jest w 
stanie przekazać 
więcej wiedzy 
większej liczbie 
osób? (T/N) 
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1c.  
Dzielenie się 
wiedzą jako 
sposób na 
uzyskanie 
efektów 
synergii: 
rozproszona 
inteligencja 

–  Czy dzięki 
intranetowi 
doznaje Pani/Pan 
większej liczby 
inspiracji? 
–  Czy ma Pa-
ni/Pan odczucie, 
że inni myślą tak 
samo? Czy takie 
odczucie motywu-
je Panią/Pana do 
pracy kreatywnej? 

–  Czy intranet to 
miejsce, gdzie 
doznaje Pani/Pan 
inspiracji dzięki 
poznaniu tego, o 
czym myślą inni 
pracownicy? 

–  Czy intranet w 
jakiś sposób 
ogranicza Pa-
ni/Pana kreatyw-
ność? 

–  Czy intranet 
ogranicza Pani/Pana 
kreatywność? (T/N) 
–  Czy czuje Pa-
ni/Pan, że za sprawą 
intranetu ma mniej 
pomysłów? (T/N) 

2.  
Wykorzystanie 
wiedzy 

–  Czy dzięki 
intranetowi 
szybciej tworzy 
Pani/Pan doku-
menty niż w 
przypadku 
dostępu tylko do 
Google? 

–  Czy w ciągu 
ostatnich 3 miesię-
cy udało się 
Pani/Panu wykonać 
jakieś zadanie 
bardziej efektywnie 
dzięki odnalezio-
nemu w intranecie 
gotowemu rozwią-
zaniu (części 
rozwiązania)? 
(T/N) 

–  Czy intranet 
sprawia, że 
rzadziej korzysta 
Pani/Pan z innych 
źródeł?  

–  Czy intranet 
przeszkadza Pa-
ni/Panu w pracy? 
(T/N) 
–  Czy czuje Pa-
ni/Pan, że dzięki 
intranetowi jest w 
stanie wykonywać 
mniej zadań w tym 
samym czasie? (T/N) 

2a. Wykorzy-
stanie wiedzy 
do podejmowa-
nia decyzji 

–  Czy dzięki 
informacjom 
zawartym w 
intranecie podej-
mowanie decyzji 
jest łatwiejsze 
(szybsze) niż bez 
niego? 

–  Czy w ciągu 
ostatnich 6 miesię-
cy udało się 
Pani/Panu podjąć 
właściwą decyzję 
dzięki informacjom 
pozyskanym z 
intranetu? (T/N) 
–  Czy czuje 
Pani/Pan, że dzięki 
intranetowi jest w 
stanie podejmować 
lepsze decyzje? 
(T/N) 

–  Czy intranet 
utrudnia Pani/Panu 
podejmowanie 
decyzji? Czy 
pogarsza ich 
jakość? 

–  Czy w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy 
intranet nie był 
wykorzystywany 
przez Panią/Pana do 
podejmowania 
decyzji? (T/N) 
–  Czy czuje Pa-
ni/Pan, że z powodu 
intranetu podjęcie 
decyzji jest trudniej-
sze? (T/N) 
–  Czy bez intranetu 
decyzje podejmowa-
ło się szybciej? (T/N) 

2b. Wykorzy-
stanie wiedzy 
do tworzenia 
nowej wiedzy 

–  Czy intranet 
zwiększa innowa-
cyjność firmy? 

–  Gdy ma Pani/Pan 
wymyślić coś 
nowego, to wcho-
dzi do intranetu w 
poszukiwaniu 
inspiracji? (T/N) 

–  Czy intranet 
szkodzi innowa-
cyjności? 

–  Czy gdy ma 
Pani/Pan wymyślić 
coś nowego, to 
wychodzi z intranetu, 
wiedząc, że nie 
znajdzie tam inspira-
cji? (T/N) 
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2c. Wykorzy-
stanie wiedzy 
ukrytej (tacit 
knowledge) 

–  Jak intranet 
wpływa na rozwój 
(dostępność) 
wiedzy ukrytej? 

–  Czy bez intrane-
tu decyzje podej-
mowało się szyb-
ciej? (T/N) 
–  Czy dzięki 
intranetowi łatwiej 
jest Pani/Panu 
skontaktować się z 
ekspertami w 
firmie i wykorzy-
stać ich wiedzę? 
(T/N) 

–  Czy intranet 
utrudnia transfer 
wiedzy ukrytej? 

–  Czy dzięki 
intranetowi trudniej 
Pani/Panu skontak-
tować się z eksper-
tami w firmie i 
wykorzystać ich 
wiedzę? (T/N)  

2d. Ponowne 
wykorzystanie 
wiedzy 

–  Czy w firmie 
istnieje zjawisko 
„ponownego 
odkrywania koła” 
(re-inventing the 
wheel)? 

–  Czy intranet 
pozwala Pani/Panu 
na wykorzystanie 
pracy innych 
pracowników i 
niewymyślanie 
nowych rzeczy „od 
zera”? (T/N) 

–  Czy w firmie 
istnieje zjawisko 
„ponownego 
odkrywania koła” 
(re-inventing the 
wheel)? 

–  Czy intranet 
zmusza Panią/Pana 
do tworzenia „od 
zera” rzeczy, o 
których wiadomo, że 
już zostały przez 
kogoś wytworzone? 
(T/N) 

3. Produktyw-
ność pracy 
opartej na 
wiedzy 

–  Jak intranet 
wpływa na 
produktywność 
pracy opartej na 
wiedzy? 

–  Czy dzięki 
intranetowi czuje 
Pani/Pan, że praca 
jest łatwiejsza, 
mniej stresująca, 
idzie szybciej? 
(T/N) 
–  Czy bez intrane-
tu Pani/Pana praca 
byłaby mniej 
wydajna? (T/N) 

–  Jak intranet 
wpływa na produk-
tywność pracy 
opartej na wiedzy?

–  Czy przez intranet 
Pani/Pana praca jest 
trudniejsza, bardziej 
stresująca, idzie 
wolniej? (T/N) 
–  Czy bez intranetu 
Pani/Pana praca 
byłaby bardziej 
wydajna? (T/N) 

4. Wiedza 
negatywna, 
wiedza o 
porażkach i 
błędach 

–  Czy firma uczy 
się na swoich 
błędach? 

– Czy dzięki 
intranetowi wie 
Pani/Pan, jak nie 
popełniać cudzych 
błędów? (T/N) 
– Czy udało się 
Pani/Panu uniknąć 
pomyłki (błędu, 
porażki) dzięki 
intranetowi? (T/N) 

–  Czy następuje 
utrata wiedzy 
pochodzącej z 
porażek? 

– Czy intranet nie 
pomaga Pani/Panu w 
unikaniu błędów, 
powielaniu cudzych 
porażek? (T/N) 
– Czy intranet nie 
pomógł Pani/Panu w 
uniknięciu błędu 
(mimo takich 
oczekiwań wobec 
niego)? (T/N) 

5. Identyfika-
cja wiedzy 

–  Czy intranet 
pozwala na 
odkrywanie 
wiedzy? 

– Czy dzięki 
intranetowi udało 
się Pani/Panu 
odkryć wiedzę 
zawartą w firmie 
(firmowa eureka)? 
(T/N) 

–  Czy intranet 
pozwala na 
odkrywanie 
wiedzy? 

– Czy stwierdza 
Pani/Pan, że intranet 
nie był pomocny w 
uzyskaniu dostępu 
do wartościowej 
wiedzy zawartej w 
firmie? (T/N) 
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6. Zwiększanie 
kompetencji 
pracowników 

–  Czy intranet 
zwiększa kompe-
tencje pracowni-
ków? Jeśli tak, to 
w jaki sposób? 

– Czy dzięki 
kursom (materia-
łom dydaktycz-
nym) dostępnym w 
intranecie Pa-
ni/Pana (podwład-
nych, przełożo-
nych) kompetencje 
wzrosły? (T/N/nie 
wiem) 

–  Czy intranet 
utrudnia zwiększa-
nie kompetencji 
pracowników? 
Jeśli tak, to 
dlaczego? 

– Czy dzięki kursom 
(materiałom dydak-
tycznym) dostępnym 
w intranecie Pa-
ni/Pana (podwład-
nych, przełożonych) 
kompetencje nie 
wzrosły? (T/N/nie 
wiem) 

7. Ochrona 
wiedzy 

–  Czy dzięki 
intranetowi 
ochrona zasobów 
wiedzy jest 
wystarczająca? 
–  Czy intranet 
pomaga chronić 
wiedzę? 

– Czy intranet 
dobrze zabezpiecza 
zasoby firmy? 
– Czy pracownicy 
dzięki intranetowi 
są w stanie zabez-
pieczać dostęp do 
wiedzy przed 
osobami niepowo-
łanymi? (T/N) 
– Czy intranet 
wspomaga zatrzy-
manie wiedzy w 
przypadku odejścia 
pracownika? (T/N) 

–  Czy intranet 
stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeń-
stwa? Jeśli tak, to 
w jaki sposób? 

– Czy intranet 
powoduje utratę 
wiedzy firmowej? 
(T/N) 
– Czy pracownik 
odchodzący z pracy 
zabiera z sobą całą 
swoją wiedzę? (T/N) 

8. Strategia 
zarządzania 
wiedzą  

–  Czy intranet 
pozwala na 
monitorowanie 
realizacji strate-
gii? 

– Czy dzięki 
intranetowi wie 
Pani/Pan, jak 
postępuje realizacja 
strategii? 
– Czy w intranecie 
znajduje Pani/Pan 
kluczowe wskaźni-
ki KPI (Key 
Performance 
Indicators)? (T/N) 

–  Czy intranet 
utrudnia realizację 
strategii firmowej?

– Czy funkcjonowa-
nie intranetu Pa-
ni/Pana zdaniem 
utrudnia realizację 
strategii firmy? 
– Czy intranet jest 
dostosowany do 
wymogów strategii? 
– Czy zawarte w 
intranecie informacje 
ułatwiają pracowni-
kom realizację 
strategii? 

9.  
Wycena 
wartości 
kapitału 
intelektualne-
go 

–  Czy w intrane-
cie istnieje system 
mierników 
kapitału intelektu-
alnego? 

– Czy intranet 
pozwala na lepszą 
wycenę kapitału 
intelektualnego 
firmy? (T/N) 
– Czy intranet 
pozwala na groma-
dzenie (agregowa-
nie) informacji 
dotyczących 
kapitału intelektu-
alnego? (T/N) 

–  Czy intranet 
wpływa negatyw-
nie na możliwości 
pomiaru kapitału 
intelektualnego? 

– Czy intranet 
utrudnia pomiar 
kapitału intelektual-
nego firmy? (T/N) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fazlagić (2012). 
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Oparcie się na zidentyfikowanych procesach zarządzania wiedzą (jak i na hie-
rarchicznej strukturze funkcji portali intranetowych) stanowi punkt wyjścia do 
dekompozycji złożonych obiektów i zjawisk na prostsze elementy, między którymi 
będzie możliwe ustalenie przynajmniej niektórych, najistotniejszych zależności. 

Można spodziewać się zatem, że narzędzia badawcze (np. kwestionariusze an-
kietowe, modele analityczne) będą oparte na drzewie czynników wpływu, a jego 
hierarchiczna struktura ułatwiać będzie ustalenie zależności występujących między 
powiązanymi pojęciami, opisanymi przy pomocy czynnikowych modeli hierar-
chicznych. 

Przyjąć również należy, że wpływ intranetu może być dwukierunkowy, co po-
kazano w tabeli 6.3: 
 efekt akumulacji – zjawiska tworzące kapitał intelektualny i sprzyjające rozwo-

jowi zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; 
 efekt erozji – zjawiska o negatywnym wpływie na rozwój kapitału intelektual-

nego lub przeciwdziałające rozwojowi zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. 
W tabeli 6.3 przedstawiono pytania badawcze oraz mierniki służące badaniu 

wpływu intranetu na kapitał intelektualny. 
Warunkiem pozyskania wiarygodnych danych jest dostęp do wnętrza organiza-

cji („zaplecza” administracyjnego i procesowego), a najlepiej: 
 obserwacja wykorzystania portali intranetowych in situ, 
 obserwacja praktyk zarządzania wiedzą, postaw kierownictwa i uzyskiwanych 

efektów, 
 obserwacja efektów stosowania portali intranetowych w kontekście rozwoju 

zarządzania wiedzą. 
Poza obserwacjami powinny również zostać wykorzystane dane pozyskane od 

uczestników organizacji (kierownictwo, pracownicy, klienci wewnętrzni) jako 
wyniki badań ankietowych oraz przede wszystkim wypowiedzi pracowników, 
kierownictwa i osób zaangażowanych w utrzymanie i rozwój portali intraneto-
wych, czyli specjalistów i menedżerów ds. intranetu lub komunikacji wewnętrznej. 

Przydatna byłaby również ocena wyników firmy (rynek, potencjał, sytuacja 
wewnętrzna) oraz raporty biznesowe dotyczące kapitału intelektualnego badanych 
organizacji (branż), o ile takie są dostępne. 

Jeśli udałoby się w wyniku badań ustalić dla każdej badanej organizacji poziom 
dojrzałości w zakresie zaawansowania procesów zarządzania wiedzą, to celowe 
byłoby również ustalenie, jaki wpływ na ten poziom ma portal intranetowy użyt-
kowany przez pracowników organizacji. Jeśli udałoby się pozyskać odpowiednie 
dane, wskazane byłoby także przeprowadzenie porównań pomiędzy podobnymi 
organizacjami (lub oddziałami korporacji) działającymi w tej samej branży pod 
kątem efektów stosowania portali intranetowych i ich przełożenia na rozwój zarzą-
dzania wiedzą i kapitału intelektualnego. 
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6.6. Koncepcja instrumentu pomiarowego 

Intranet sam w sobie jest częścią kapitału intelektualnego (jako rozwiązanie in-
formatyczne). Jego zdolność (efektywność) do przechowywania i transmitowania 
informacji stanowić powinna o wartości kapitału intelektualnego. Intranet służy 
gromadzeniu informacji i daje do nich dostęp. Jest elementem wspierającym, 
utrwalającym i współistniejącym wraz z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. 

Wartość intranetu jako elementu kapitału intelektualnego wynika z jego wkładu 
w generowanie przychodów przez przedsiębiorstwo – przeważnie wkład ten jest 
pośredni, a związki przyczynowo-skutkowe trudniejsze do uchwycenia. Mówimy 
więc o swoistej podwójnej wartości intranetu: 
 wartości zakupu i rozwoju oprogramowania; wartość ta powstaje na zewnętrz-

nym rynku produktów i usług informatycznych, 
 wartości kapitału intelektualnego, który ten intranet tworzy bezpośrednio (np. 

poprzez gromadzenie w jego zasobach informacji) lub pośrednio (np. poprzez 
wspieranie kreatywności pracowników, zwiększanie produktywności pracy 
opartej na wiedzy). Wartość ta powstaje na wewnętrznym rynku wiedzy w fir-
mie. 

W celu zbadania związków intranetu z kapitałem intelektualnym opracowano 
instrument badawczy w formie formularza diagnostycznego. Jego celem jest po-
miar wpływu intranetu na kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Składa się on 
z dziesięciu sekcji dotyczących różnych aspektów zarządzania wiedzą w przedsię-
biorstwie. Identyfikacja tych sekcji nastąpiła poprzez studia literatury przedmiotu. 
Każda sekcja to jeden z obszarów zarządzania kapitałem intelektualnym przedsię-
biorstwa. Przyjęto założenie, że im większa liczba pozytywnych odpowiedzi na 
pytania zawarte w kwestionariuszu, tym większy stopień wpływu intranetu na kapitał 
intelektualny przedsiębiorstwa. Waga odpowiedzi na każde z 48 pytań jest taka sama. 
Respondenci mogą udzielić odpowiedzi: tak, nie lub nie wiem/nie mam zdania. 

Pytania zostały ostatecznie podzielone na następujące sekcje: 
1. Transfer wiedzy. 
2. Wykorzystanie wiedzy oraz produktywność pracy opartej na wiedzy. 
3. Wpływ intranetu na innowacyjność firmy. 
4. Struktura i identyfikacja wiedzy. 
5. Kodyfikacja wiedzy. 
6. Kompetencje pracowników a intranet. 
7. Ochrona wiedzy. 
8. Zarządzanie strategiczne. 

Wzór opracowanego kwestionariusza do badań ankietowych wśród menedże-
rów/specjalistów ds. intranetu i komunikacji wewnętrznej zawiera tabela 6.4. 
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Tab. 6.4. Proponowane mierniki służące do zbadania wpływu intranetu na kapitał 
intelektualny 

Kwestionariusz ankietowy dotyczący funkcjonowania intranetu w organizacji 

Szanowni Państwo, 
Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu związanym 

z funkcjonowaniem intranetu w organizacji, w której jest Pani/Pan obecnie zatrudniony/a. Prosi-
my o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń dotyczących różnych aspektów funkcjonowa-
nia intranetu i jego wpływu na wyniki uzyskiwane przez Pani/Pana organizację. Udział w badaniu 
jest dobrowolny i anonimowy. 

SEKCJA I: Transfer wiedzy 

1.1. Intranet ułatwia mi uzyskanie 
potrzebnych do pracy informacji od 
innych pracowników naszej firmy. 

 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet ani nie ułatwia ani nie utrudnia mi 
uzyskania informacji od innych pracowników 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.2. Oceniając pracę innych pracow-
ników w mojej firmie, stwierdzam, że 
intranet w naszej firmie sprzyja 
dzieleniu się wiedzą wśród pracowni-
ków.  

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – brak wpływu 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.3. Uważam, że gdyby w naszej 
firmie zlikwidowano intranet, infor-
macje przepływałyby między pra-
cownikami wolniej niż obecnie.  

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.4. Uważam, że gdyby w naszej 
firmie zlikwidowano intranet, zaob-
serwowalibyśmy zjawisko polegające 
na tym, że pracownicy w różnych 
działach pracowaliby nad projektami 
tworząc od podstaw te same rozwią-
zania (zamiast korzystać z wiedzy 
innych) („ponowne odkrywanie 
koła”) 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.5. Gdyby nie intranet, pracownicy 
częściej spotykaliby się osobiście i 
dzięki temu wymieniali się wiedzą w 
czasie spotkań twarzą w twarz. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.6. Dzięki intranetowi mam szansę 
wykorzystania wiedzy ekspertów, do 
której prawdopodobnie nie miałabym 
dostępu, gdybym musiał/-a umawiać 
się z nimi na spotkania osobiste. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.7. Dzięki intranetowi wiem więcej o 
tym, co się dzieje w firmie i jak firma 
jest zorganizowana.  

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – brak wpływu 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 
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1.8. Uważam, że liczba spotkań 
osobistych w firmie jest mniejsza, 
ponieważ intranet zniechęca pracow-
ników do spotkań twarzą w twarz. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – brak wpływu 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.9. Dzięki temu, że mogę skorzystać 
z intranetu, częściej dzielę się wiedzą 
z innymi (w porównaniu z sytuacją, 
gdybym mógł się dzielić wiedzą tylko 
w czasie spotkań osobistych). 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.10. Czuję, że dzięki intranetowi 
jestem w stanie przekazać więcej 
wiedzy większej liczbie osób. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – brak wpływu 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

1.11. Intranet to miejsce, gdzie 
doznaję inspiracji dzięki poznaniu 
tego, o czym myślą inni pracownicy. 

 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – brak wpływu 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

SEKCJA II: Wykorzystanie wiedzy oraz produktywność pracy opartej na wiedzy 

2.1. Intranet to narzędzie zwiększają-
ce efektywność pracy, ponieważ 
umożliwia pracownikom wykorzysta-
nie efektów pracy i doświadczeń 
innych pracowników. 
 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość pracy w naszej 
firmie 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.2. Intranet to narzędzie zwiększają-
ce efektywność pracy, ponieważ mam 
dostęp do pomysłów, idei i inspiracji 
wielu osób. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość mojej pracy 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam  

2.3. Czuję, że dzięki intranetowi 
jestem w stanie wykonywać więcej 
zadań w tym samym okresie. 
 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość mojej pracy 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.4. Czuję, że dzięki intranetowi 
jestem w stanie wykonywać te same 
zadania szybciej, niż gdybym nie 
miał/-a dostępu do intranetu.  

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość mojej pracy 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.5. Dzięki intranetowi udaje mi się 
podejmować lepsze decyzje niż bez 
jego wsparcia. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość moich decyzji 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.6. Intranet utrudnia mi podejmowa-
nie decyzji. 

 

-2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 –intranet nie ma wpływu na jakość moich decyzji 
+1 – raczej się nie zgadzam 
+2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
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2.7. Dzięki intranetowi udaje mi się 
szybciej podejmować decyzje niż bez 
jego wsparcia. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość moich decyzji 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.8. Wykorzystuję informacje zawarte 
w Intranecie do uczenia się na 
błędach innych. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość moich decyzji 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.9. Intranet przyspiesza tworzenie 
raportów lub innych dokumentów 
wewnętrznych. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na szybkość pracy nad 

dokumentami 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.10. Dzięki intranetowi moja praca 
jest bardziej interesująca (mniej 
nużąca). 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na atrakcyjność mojej 

pracy 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.11. Z powodu intranetu moja praca 
jest bardziej nużąca. 

- 2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na jakość mojej pracy 
+1 – raczej się nie zgadzam 
+2 – zdecydowanie się nie zgadzam 

2.12. Poruszanie się po portalu 
intranetowym jest dla mnie męczące 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam  

2.13. Intranet pozwala mi się lepiej 
skupić na wykonywanych zadaniach 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam  

2.14. Dzięki intranetowi wiem, jak nie 
powtarzać cudzych błędów. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

2.15. Intranet w naszej firmie pozwala 
na zmniejszenie liczby niepowodzeń i 
porażek w działalności firmy. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

SEKCJA III: Wpływ intranetu na innowacyjność firmy 

3.1. Gdy mam wymyślić coś nowego, 
wchodzę do intranetu (ponieważ 
poszukuję tam inspiracji, natchnienia 
itp.) 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na moją kreatywność 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 
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3.2. Gdy mam wymyślić coś nowego 
raczej staram się nie korzystać z 
intranetu. 

-2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 – intranet nie ma negatywnego wpływu na moją 

kreatywność 
+1 – raczej się nie zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się nie zgadzam 

3.3. Uważam, że innowacyjność 
mojej firmy byłaby mniejsza, gdyby 
nie nasz firmowy intranet. 

-2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 – intranet nie ma negatywnego wpływu na inno-

wacyjność w mojej firmie 
+1 – raczej się nie zgadzam 
+2 – zdecydowanie się nie zgadzam 

3.4. Intranet inspiruje wielu pracow-
ników do tworzenia nowych pomy-
słów i wykorzystywania ich w firmie. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na moją kreatywność 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

3.5. Czas, jaki upływa w naszej firmie 
od pomysłu do jego realizacji, jest 
krótszy dzięki intranetowi. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na szybkość realizacji 

pomysłów 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

SEKCJA IV: Struktura i identyfikacja wiedzy 

4.1. Intranet, ogólnie rzecz biorąc, 
zmniejsza „chaos informacyjny” w 
firmie. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

4.2. Dzięki intranetowi wiem, jakie są 
luki w wiedzy w naszej firmie („wiem 
czego nie wiemy”). 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

4.3. Dzięki intranetowi łatwiej 
rozpoznać i zdiagnozować przyczyny 
braku wiedzy w firmie. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

4.4. Intranet daje mi wgląd w to, co 
dzieje się w firmie. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

4.5. Dzięki intranetowi udało mi się 
odkryć wiedzę zawartą w firmie. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 
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4.6. W intranecie zawarte są opisy 
porażek i błędów wraz komentarzem. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

4.7. Intranet jest elastyczny: można 
łatwo rozbudowywać go w miarę jak 
wiedza o firmie i o jej otoczeniu ulega 
wzbogaceniu. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

SEKCJA V: Kodyfikacja wiedzy 

5.1. Intranet zniechęca mnie do 
zapisywania w nim informacji.  

-2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na moją skłonność do 

zapisywania w nim informacji 
+1 – raczej się nie zgadzam 
+2 – zdecydowanie się nie zgadzam 

5.2. Dzięki intranetowi łatwiej jest 
przekazać innym pracownikom 
wiedzę zawartą w ich umysłach. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

5.3. Dzięki naszemu intranetowi 
łatwiej jest przekazać innym pracow-
nikom wiedzę zawartą w umysłach 
pracowników. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

5.4. Zarząd firmy docenia pracowni-
ków, którzy tworzą dokumenty 
zawierające ich wiedzę osobistą. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

5.5. W okresowych ocenach pracow-
ników bierze się pod uwagę ich 
umiejętności kodyfikacji wiedzy 
(jakość tworzonych dokumentów oraz 
zaangażowanie w kodyfikację). 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

 5.6. Kierownictwo firmy kładzie 
nacisk na to, aby pracownicy zapisy-
wali swoją wiedzę w intranecie – 
nawet kosztem zaniedbywania innych 
zadań. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

SEKCJA VI: Kompetencje pracowników a intranet 

6.1. Dzięki kursom (materiałom 
dydaktycznym) dostępnym w intrane-
cie pracownicy naszej firmy mają 
szansę na doskonalenie swoich 
umiejętności zawodowych. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 
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6.2. Dzięki intranetowi pracownicy 
naszej firmy mają szansę na uczenie 
się od innych pracowników. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

6.3. Dzięki intranetowi pracownicy 
zdobywają więcej wiedzy i podnoszą 
swoje kompetencje. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

6.4. Dzięki intranetowi czuję, że 
szybciej podnoszę swoje własne 
kompetencje. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

SEKCJA VII: Ochrona wiedzy 

7.1. Intranet ułatwia osobom niepo-
wołanym dostęp do cennej wiedzy 
firmowej. 
 
 

-2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na bezpieczeństwo 

dostępu do wiedzy firmowej 
+1 – raczej się nie zgadzam 
+2 – zdecydowanie się nie zgadzam 

7.2. Nasz intranet wspomaga zatrzy-
manie wiedzy w przypadku odejścia 
pracownika (np. exit interview). 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

7.3. Intranet przypomina pracowni-
kom o konieczności ochrony zasobów 
wiedzy przed dostępom osób niepo-
wołanych. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

7.4. Pracownicy znajdą w intranecie 
informacje dotyczące ochrony 
własności intelektualnej i poufności 
danych. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

7.5. Nasz intranet sprawia, że cenna 
wiedza firmowa trafia do naszych 
konkurentów. 

- 2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na bezpieczeństwo 

dostępu do wiedzy firmowej 
+1 – raczej się nie zgadzam 
+2 – zdecydowanie się nie zgadzam 

SEKCJA VIII: Wpływ intranetu na zarządzanie strategiczne 

8.1. Dzięki intranetowi kierownictwo 
powiadamia mnie o swoich planach 
strategicznych. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 
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Źródło: opracowanie własne. 
 
 

8.2. Dzięki intranetowi wiem, jak 
postępuje realizacja strategii w naszej 
firmie/organizacji. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 

8.3. Dzięki intranetowi kierownictwo 
firmy ma dostęp do informacji 
pomocnych w realizacji strategii, 
których nie znajdzie poza intranetem. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

8.4. Zawarte w intranecie informacje 
ułatwiają mi realizację strategii 
firmy/organizacji. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam 

8.5. Uważam, że ogólnie rzecz biorąc, 
intranet jest barierą w realizacji 
strategii firmy. 

- 2 – zdecydowanie się zgadzam 
-1 – raczej się zgadzam 
 0 – intranet nie ma wpływu na realizacje strategii 

firmy 
+1 – raczej się nie zgadzam 
+2 – zdecydowanie się nie zgadzam 

8.6. Uważam, że dzięki intranetowi 
nasza firma/organizacja jest lepiej 
przygotowana do funkcjonowania na 
konkurencyjnym rynku. 

-2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
-1 – raczej się nie zgadzam 
 0 – nie wiem/nie mam zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
 +2 – zdecydowanie się zgadzam  



7. Modele funkcjonowania portali intranetowych 
w organizacjach 

7.1. Obszary zastosowań portali intranetowych w organizacjach 

7.1.1. Rodzaje architektury funkcjonalnej portali intranetowych 

Działanie intranetu, rozumiane jako spektrum jego wpływów w różnych obsza-
rach funkcjonowania organizacji, jest bezpośrednio powiązane z omówionym 
poniżej wyszczególnieniem obszarów komunikacji wewnętrznej. Obejmują one 
różne aspekty funkcjonowania komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz skut-
kują m.in. wyznaczeniem odpowiedzialności za wskazane obszary, zakresem 
raportowania efektów działań komunikacyjnych i informacyjnych, polityką zarzą-
dzania wiedzą, metodami budżetowania inwestycji w komunikację i informację czy 
wprowadzeniem określonych metod zarządzania procesami, projektami 
i zadaniami. 

Przede wszystkim jednak w każdej organizacji wymienione obszary komunika-
cji wewnętrznej będą w znacznym stopniu wspomagane poprzez portal intranetowy 
czy też jego rozwiniętą formę – Digital Workplace. Zatem jego funkcje, zakres 
i sposób wdrażania oraz wykorzystania poszczególnych sekcji (funkcji, modułów, 
aplikacji, systemów) portalu będą za każdym razem inne i dostosowane do potrzeb 
danej organizacji. 

Wychodząc z obserwacji, ekspertyz i doświadczeń praktycznych zebranych 
podczas prowadzenia audytów komunikacji wewnętrznej, poniżej zostaną omó-
wione dwie najczęściej stosowane przez autora klasyfikacje służące za podstawę 
architektury funkcjonalnej portali intranetowych: 
 podział organizacyjny (strukturalny), 
 podział obszarowy. 

Opis obydwu podziałów jest oparty na zagregowanych doświadczeniach z kil-
kudziesięciu przedsięwzięć projektowych i wdrożeniowych portali intranetowych, 
Digital Workplace i komunikacji wewnętrznej zrealizowanych w praktyce zawo-
dowej autora i zweryfikowanych w działaniach projektowych przez grupę eksper-
tów z firm Sala&Co. oraz Kolibro. 

Przedstawione klasyfikacje (wraz z autorskimi definicjami terminów podanymi 
w przypisach) powstały na potrzeby badań efektywności oraz projektowania wy-
dajnych systemów komunikacji wewnętrznej i intranetów w organizacjach. 

Aleksander Sala  
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7.1.2. Podział organizacyjny 

Podział organizacyjny wyznacza sekcje portalu intranetowego według obszarów 
działania komórek organizacyjnych organizacji (pionów, wydziałów, działów, biur, 
sekcji, zespołów) – struktura organizacyjna organizacji (instytucji) znajduje bezpo-
średnie odzwierciedlenie w strukturze portalu intranetowego lub też jest do niej 
bardzo zbliżona. W tym podziale, powiązanym z ustalonymi wcześniej funkcjami 
zarządczymi i zakresami działania, łatwo jest wyznaczyć granice wpływu sekcji 
intranetu, lecz dużo trudniej osiąga się wyznaczone komunikacji wewnętrznej cele 
organizacyjne i strategiczne. Wynika to z dwóch powodów: 
 wyznaczane w organizacji cele strategiczne najczęściej mają charakter mię-

dzywydziałowy, zatem struktura oparta na schemacie organizacyjnym zacho-
wuje w portalu intranetowym bariery i podziały występujące w organizacji 
w sytuacji, jaka miała miejsce przed wprowadzeniem intranetu, 

 oparcie architektury funkcjonalnej i logicznej portalu intranetowego na struktu-
rze organizacyjnej organizacji automatycznie ogranicza stosowanie bardziej 
zaawansowanych form zarządzania komunikacją wewnętrzną i intranetem, np. 
trudno stosować zasadę kontekstowości portalu intranetowego czy swobodne-
go komunikowania się i przepływu wiedzy między pracownikami z różnych 
działów. 

Konsekwencją stosowania podziału organizacyjnego w portalach intranetowych 
jest tworzenie tzw. stron działowych, czego przykład uwidoczniono na rysun-
ku 7.1. 

Ponieważ w zarządzaniu współczesną organizacją bazowanie na strukturze 
ustępuje stopniowo orientacji procesowej, tworzenie stron działowych jest coraz 
rzadziej praktykowane i obecnie ogranicza się w zasadzie do działów wytwarzają-
cych w skali organizacji najwięcej treści i dokumentów (w szczególności uznawa-
nych w organizacji za potrzebne i powszechnie stosowane). 

W przypadku podziału organizacyjnego (strukturalnego) trudno mówić o jego 
powiązaniu z komunikacją wewnętrzną, ponieważ jest on charakterystyczny dla 
organizacji opartej na strukturze wyspecjalizowanych pionów funkcjonalnych 
nazywanych często silosami, a to z uwagi na ich słabą zdolność do komunikacji 
poziomej przekraczającej granice pionów (wydziałów lub innych jednostek organi-
zacyjnych).  

Portale intranetowe odwzorowujące w swojej architekturze informacyjnej struk-
turę organizacyjną organizacji charakteryzuje niski poziom interaktywności 
i możliwości współpracy między wydziałami lub jednostkami. Dotyczy to zarówno 
tworzenia nowych treści, jak i korzystania z wcześniej opracowanej zawartości. 
Przyjęło się mówić o takich intranetach jako silosowych, ponieważ są zarządzane 
według zasady publikujemy to, co mamy, tzn. w czego posiadaniu jest dany dział, 
sekcja, wydział, biuro. 
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Rys. 7.1. Przykład mapy portalu intranetowego zdeterminowanego strukturą  

organizacyjną (widoczny podział na strony działowe) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Podział organizacyjny występuje często w portalach intranetowych jednostek 

administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa, a także w bardzo sformali-
zowanych korporacjach, w których łatwo wyróżnić granice podziałów i wpływów 
informacyjnych. To podział charakterystyczny dla organizacji mocno hierarchicz-
nych, o sztywnych strukturach. Odzwierciedla on metody pracy ukierunkowane na 
specjalizację i kulturę organizacyjną zorientowaną bardziej na przestrzeganie 
sformalizowanych procedur wydziałowych niż na wymianę informacji i współpra-
cę między jednostkami. 

 
7.1.3. Podział obszarowy 

Podział obszarowy komunikacji wewnętrznej i portali intranetowych cechuje 
brak sztywnego powiązania ze strukturą organizacyjną firmy (organizacji). Wynika 
on ze spektrum rzeczywistych potrzeb organizacji w zakresie obsługi komunikacji 
wewnętrznej, procesów, zadań oraz zarządzania wiedzą (rys. 7.2). 
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Poniżej podano opisy zidentyfikowanych obszarów komunikacji wewnętrznej 
w organizacji, z których najczęściej wynikają obszary funkcjonalne portalu intrane-
towego. W uzupełnieniu charakterystyk przedstawionych poniżej obszarów podano 
przykłady powiązanych z nimi działań, aplikacji i treści udostępnianych za pomocą 
portalu intranetowego. 

 

A. Strategia 
Charakterystyka: To obszar komunikacji wewnętrznej, za który odpowiadają 

osoby najwyżej umocowane w organizacji (zarząd, dyrekcja) lub osoby oraz zespo-
ły odpowiedzialne za kontaktowanie się najwyższego kierownictwa z całą organi-
zacją (szefowie komunikacji wewnętrznej, menedżerowie PR, rzecznicy). Obszar 
ten najczęściej ma charakter stricte informacyjny, często towarzyszy mu określenie 
komunikacja góra-dół (top-down). Rzadko w obszarze tym występują zjawiska 
pozyskiwania informacji zwrotnej (feedback) od członków organizacji do kierow-
nictwa, głównie z powodu dominowania dystrybucji informacji i wytycznych 
zatwierdzonych na najwyższym szczeblu zarządczym. Zbytnie epatowanie infor-
macjami i komunikatami z obszaru Strategia może stworzyć wśród pracowników 
poczucie, które w audycie komunikacyjnym w ustach respondentów zyskuje miano 
tuba zarządu. Obszar Strategia dla efektywnego funkcjonowania wymaga przemy-
ślanej promocji i wsparcia, gdyż jego treści klasyfikowane są jako te, które naj-
mniej zajmują pracowników i w portalach intranetowych cieszą się najmniejszą 
popularnością (są w intranecie najrzadziej czytane). 

Jest to obszar z jednym z największych potencjałów w dziedzinie komunikacji 
wewnętrznej. Organizacje, w których menedżerowie rozumieją potencjał zorgani-
zowanej informacji oraz komunikacji, coraz bardziej zaczynają wykorzystywać ten 
obszar do transpozycji strategii na konkretne działania. Obszar ten rozwija się 
w kierunku wykorzystania narzędzi dystrybucji i weryfikacji komunikatów wyzwa-
lających działania, aktywności i postawy. Zarządy i dyrekcje chcą wiedzieć, jak 
komunikowana strategia wprowadzana jest w życie, jakie niesie efekty, a może 
również na jakie trudności napotyka. To strategiczna rola współczesnej komunika-
cji wewnętrznej. 

Przykłady działań i treści: Informowanie o strategii i kierunkach rozwoju orga-
nizacji; komunikacja i wyjaśnianie sposobu rozumienia poszczególnych aspektów 
strategicznych organizacji; komunikaty zarządu, dyrekcji; aktualności o stanie 
realizacji strategii; informacje o projektach i inicjatywach strategicznych organiza-
cji; prezentacja sylwetek i zakresu działania kluczowych osób w organizacji; 
prezentacja sukcesów zewnętrznych; relacjonowanie kluczowych inicjatyw 
i zaangażowania organizacji; dystrybucja informacji z otoczenia organizacji (ry-
nek, interesariusze, klienci, kontrahenci, petenci itp.). 

 

B. Taktyka 
Charakterystyka: W tym obszarze komunikacji wewnętrznej odpowiedni mene-

dżerowie odpowiedzialni są za przekaz taktyczny, tzn. taki, który przekłada wytyczne 
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strategiczne na bardziej praktyczne, wymierne działania kierunkowe. Aktualnie jest 
to jeden z najsłabiej zagospodarowanych obszarów komunikacji wewnętrznej 
i intranetów w organizacjach. Zaczyna się rozwijać w niektórych organizacjach 
dopiero wraz z odkryciem, że pracownicy średniego i niższego szczebla nie są 
zainteresowani informacjami strategicznymi, tzn. podane w sztampowym wydaniu 
nie są im przydatne do wykonywania swoich obowiązków. Obszar ten powinien 
wypełniać informacyjną przestrzeń pomiędzy ogłaszaniem i promowaniem strate-
gii a szczegółowymi wytycznymi operacyjnymi co do wykonywania poszczegól-
nych działań w ramach procedur czy projektów. Współwłaścicielami tego obszaru 
są najczęściej dyrektorzy poszczególnych pionów działających w organizacji. Dla 
tych osób niezwykle istotne kompetencje dla prawidłowego funkcjonowania tego 
obszaru to umiejętności z zakresu komunikacji zarządczej. 

Przykłady działań i treści: Przekazywanie instrukcji taktycznych oraz wytycz-
nych do organizowania projektów i zadań, najczęściej w formie wizualizacji 
i prezentacji publikowanych w portalu intranetowym. 

 

C. Kultura organizacyjna 
Charakterystyka: W zależności od umocowania w organizacji osób odpowie-

dzialnych za rozwój kultury organizacyjnej obszar ten może mieć jednego albo 
wielu właścicieli. Tradycyjnie funkcja monitoringu i rozwoju kultury organizacji 
spoczywa w rękach kierownictwa działu Human Resources (HR), employer bran-
dingu lub działu komunikacji wewnętrznej. Nierzadko opieka nad kulturą organi-
zacji leży w gestii najwyższych władz organizacji, wówczas traktowana jest ona 
jako specyficzna funkcja zarządzania lub element strategii korporacyjnej. Od 
strony komunikacji wewnętrznej obszar ten ma wspierać realizację polityki 
i rozwoju kultury organizacyjnej w zakresie głównie informacyjnym i promocyj-
nym. Ciekawym trendem w tym obszarze jest organizowanie projektów i inicjatyw 
edukujących pracowników w zakresie kultury organizacyjnej własnej firmy oraz 
weryfikujących jej znajomość, np. poprzez quizy, konkursy. To w tym obszarze 
promowane są dobre praktyki i postawy pracowników świadczące o tym, że wspie-
rają oni oczekiwany kierunek rozwoju kultury i wartości reprezentowanych przez 
organizację. 

W praktyce, w szczególności w zakresie komunikacji wartości organizacyjnych 
i promocji postaw pracowniczych, obszar ten łączy ściśle się z obszarem Misja, wizja. 

Przykłady działań i treści: Wszelkiego rodzaju komunikowanie przez portal in-
tranetowy oczekiwań kierownictwa wobec kultury organizacyjnej; wizualizacje 
kampanii kultury wewnętrznej i zewnętrznej; prezentacje, wywiady i opinie pra-
cowników (testimonials); wskazówki i instruktaże; kwestionariusze ankietowe, 
sondy oraz ich wyniki; oceny kultury, a także wskaźniki i mierniki, według których 
stan kultury organizacyjnej jest oceniany. W obszarze tym utrwalane są wszelkiego 
rodzaju polityki i przepisy (w tym obwieszczenia dotyczące kultury postaw, kultu-
ry języka itp.). To tutaj znajdujemy wszelkiego rodzaju badania i konkursy wspie-
rające rozwój kultury oraz prezentacje dokonań różnych programów i projektów 
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realizowanych dla rozwoju kultury organizacyjnej organizacji. W nowoczesnej 
organizacji ten obszar wytwarza bardzo dużo treści multimedialnych (zdjęcia, 
filmy, animacje) publikowanych w portalu intranetowym. 

 

D. Misja, wizja 
Charakterystyka: To prawdopodobnie jeden z najaktywniejszych obszarów ko-

munikacji wewnętrznej we współczesnej organizacji. W ostatnich latach pod 
wpływem zmian w otoczeniu rynkowym w organizacjach nieustannie modyfiko-
wany jest sposób działania i jego powiązanie z konkretnymi wartościami wyzna-
wanymi przez organizację, które mają przełożyć się na postawy pracowników, 
metody działania i komunikacji. W tym obszarze komunikacji wewnętrznej reali-
zowana jest polityka informacyjna aktualnych projektów dotyczących wizji i misji 
organizacji, ale również wymiana informacji (w tym doświadczeń) z pracownikami 
w zakresie przebiegu ich wdrażania. Ta nieustanna dyskusja nad zasadami upra-
wiania biznesu sprawia, że często w organizacji powstaje bardziej lub mniej for-
malny ośrodek koordynujący te aspekty; najczęściej podlega on bezpośrednio pod 
zarząd lub dyrekcję generalną i pieczę nad nim sprawuje najwyższe kierownictwo. 

Przykłady działań i treści: Działania komunikacyjne w tym obszarze skupione 
są wokół prezentacji i upowszechniania przesłania, jakie niosą misja i wizja orga-
nizacji. Bardziej świadome organizacje skupiają w tym obszarze także komunika-
cję z pracownikami w fazie wypracowywania wartości, wycofując się coraz czę-
ściej z propagowania wyłącznie samej sentencji misji i wizji (jako sloganów). 
Wówczas autorami treści publikowanych w portalu intranetowym w tym obszarze 
komunikacji wewnętrznej są często sami pracownicy, uczestniczący w projektach 
i konkursach dotyczących misji i wizji. Najpowszechniejsze treści z tego obszaru w 
portalu intranetowym to prezentacje wizji i misji, infografiki, dokumenty polityki 
korporacyjnej, a także nagrania wideo i animacje obrazujące wypracowane w tym 
zakresie standardy. W fazie wdrażania oraz ewaluacji misji i wizji w organizacjach 
można spotkać wiele niestandardowych form przekazu i komunikacji pomiędzy 
pracownikami, które łącznie nazwać możemy Internal Communication Ambient43. 
Przykładem takiego działania były awatary logotypów takich projektów intraneto-
wych jak Archeo z logo dinozaura, który następnie towarzyszył wszystkim uczest-
nikom projektu i jego emisariuszom. Przez kilka miesięcy na wybranych biurkach 
królowały dinozaury. W innej organizacji w trakcie wypracowywania zmian struk-
turalnych (w tym wizji i misji) projekt realizowany był pod hasłem Akcelerator – 

                                                      
43 Internal Communication Ambient – termin powstał wraz z wypracowywaniem metod promocji 
wartości i inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla organizacji, w szczególności w obszarach kultury 
organizacyjnej oraz misji i wizji. Określa ponadstandardowe działania komunikacyjne wypracowy-
wane częściej według standardów i strategii bardziej promocyjnych niż informacyjnych. Ich ważną 
cechą jest efekt angażowania odbiorców przekazu (pracowników, współpracowników) i wywoływa-
nia (oczekiwanych lub spontanicznych) reakcji. Do takich działań należą np. interaktywne postaci 
holograficzne, tzw. wklejki czy gadżety projektowe.  
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bez Ciebie to się nie kręci. Awatarem był nakręcany bączek, jaki pamiętamy 
z  dzieciństwa. Ciekawostką zaobserwowaną przez autora jest częste używanie 
owocu limonki czy cukierków miętowych wspierających komunikację 
w projektach intranetowych z eksponowanymi takimi hasłami jak zawsze świeże 
informacje, odświeżamy intranet, odśwież wiedzę itp.  

 

E. Procedury, zasady, zarządzenia 
Charakterystyka: Inną nazwą tego obszaru mogłoby być określenie obszar or-

ganizacyjny. To w nim definiowane i komunikowane są wszelkie zasady funkcjo-
nowania organizacji, pracowników i jednostek organizacyjnych. Odpowiedzialno-
ści w tym obszarze rozciągają się od dyrekcji, przez dział kadr (HR) i dział 
prawny, aż po menedżerów i kierowników średniego szczebla odpowiedzialnych 
za sprawne funkcjonowanie organizacji. W tym obszarze zarząd czy dyrekcja 
generalna definiuje i obsługuje również funkcjonowanie szeroko rozumianej struk-
tury organizacyjnej. 

Przykłady działań i treści: Rozporządzenia, procedury, akty wykonawcze, in-
strukcje działania, wizualizacje struktur organizacyjnych (coraz częściej dyna-
micznie zarządzane i wyświetlane w intranecie), zakresy odpowiedzialności 
i obowiązków, ale również wszelkie formy wyszukiwania profili osobowych 
pracowników ulokowanych w różnych jednostkach organizacyjnych. 

 

F. Zarządzanie zmianą 
Charakterystyka: To jeden z najistotniejszych obszarów zarządzania współcze-

sną organizacją i zarazem bardzo ważny obszar komunikacji wewnętrznej. Ten 
obszar w kontekście współczesnych możliwości komunikacyjnych i informacyj-
nych zyskuje nowe możliwości działania dla menedżerów. Można śmiało powie-
dzieć, że nie istnieje skuteczne zarządzanie zmianą bez skutecznej komunikacji, 
zwłaszcza wspomaganej przez portal intranetowy (Digital Workplace). Stąd obszar 
ten najczęściej nie posiada jednego właściciela w organizacji, chociaż technicznie 
może nim być osoba na jednym z bardzo dziś popularnych i odpowiedzialnych 
stanowisk – kierownika zmian (change manager). Wiele do powiedzenia i zarazem 
do realizacji w tym obszarze mają wszyscy szefowie projektów i strategii central-
nych, czyli zarządzania zmianą organizacyjną. Aktywność w tym obszarze pokry-
wa się zasadniczo z amplitudą zmian w organizacji dotyczących w zasadzie każde-
go aspektu działalności (lub danej części tej działalności). Przebiegają one od 
zmian strukturalnych i osobowych po zmiany proceduralne i procesowe, przez 
fuzje, przejęcia czy aktywność w ekspansji. Ciekawym typem zmiany jest rewizja 
oraz wdrożenie nowej strategii czy profilu działalności organizacji, nowy statut czy 
też np. nowe wytyczne, regulacje i rozporządzenia jednostek powołujących 
i rozliczających daną organizację. Zmiany często wymuszane są warunkami ryn-
kowymi, legislacją czy potrzebami wizerunkowymi. Rolą odpowiedzialnych za ten 
obszar jest nie tylko prokurowanie zmian, ale przede wszystkim koordynacja ich 
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wdrażania w dedykowanych inicjatywach i projektach, z naciskiem na komunika-
cję wpływu zmian na sposób działania i rozwoju organizacji, jednostek organiza-
cyjnych i samych pracowników. 

Przykłady działań i treści: Oczywiste w tym obszarze są rozporządzenia, dys-
trybuowane nowe dokumenty, opisy i regulaminy. Tutaj znajdziemy też relacje 
z inicjacji, realizacji podsumowań projektów organizujących i wprowadzających 
daną zmianę. Bardzo pozytywny wpływ na ten obszar wywierają nowe możliwości 
narzędzi komunikacji wewnętrznej takich jak intranet. Szczególnie cenne treści we 
współczesnej komunikacji zmian generowane są jako informacja zwrotna od 
pracowników. Stąd bardziej zaawansowane w rozwoju organizacje wykorzystują 
intranet do pozyskiwania bieżących raportów, opinii i komentarzy o stopniu wdro-
żenia zmiany czy o trudnościach i pomysłach, które rodzą się w sytuacji wdrażania 
zmiany. Pożądane przez menedżerów są zatem szybkie komunikaty zwrotne, np. 
o poprawności dystrybuowanej nowej procedury czy wdrażanego procesu. W tym 
obszarze portalu intranetowego odnajdziemy instrukcje, dokumenty, wizualizacje, 
opisy sylwetek uczestników projektów zmian, linki do projektów i zadań związa-
nych ze zmianą, wpisy pracowników i raporty z wdrożenia zmian itp. Unikalnym 
zjawiskiem dotyczącym dokumentów, które występuje w komunikacji i dystrybucji 
zmian, jest inwentaryzacja i jednoczesna specyfikacja zmian zawartych w doku-
mencie z wyjaśnieniem ich znaczenia, wpływu i skutków stosowania bądź niesto-
sowania. Bardzo pomocne w realizowaniu tej praktyki są intranetowe aplikacje 
dystrybucji zmian. Ich stosowanie umożliwia pracownikom zapoznanie się wy-
łącznie z właściwymi zmianami (np. pięcioma w dwustustronicowej procedurze). 
Szczególnie dotyczy to organizacji z dużym wolumenem dokumentów wewnętrz-
nych i z ich częstymi zmianami, np. finansowych czy administracyjnych, lub 
takich, gdzie często następują zmiany w obrębie specyfikacji produktów, np. 
telekomunikacja czy produkty hi-tech, w tym wszelkiego typu oprogramowanie. 

 

G. Społeczności pracownicze 
Charakterystyka: Ten obszar komunikacji wewnętrznej w zależności od pozio-

mu rozumienia potrzeby tworzenia społeczności pracowniczych może być zarówno 
wyróżnioną sekcją w portalu intranetowym, jak i holistycznym działaniem mię-
dzywydziałowym, które ma przynieść konkretną wartość całej organizacji. Dyrek-
torzy generalni i szefowie komunikacji wewnętrznej (w tym HR) coraz częściej 
dystansują się od trywialnego sprowadzania społeczności do np. wspólnej tablicy 
z wpisami, podobnej do popularnych portali społecznościowych. Również próby 
wdrażania intranetów na platformach społecznościowych w szerszej skali masowo 
nie spełniły pokładanych w nich nadziei. W bardziej świadomych organizacjach 
budowanie społeczności umocowane jest w strategii i kulturze ich funkcjonowania. 
W takich organizacjach obszar Społeczności pracownicze jest złożonym aspektem 
komunikacji wewnętrznej, umożliwiającym zawiązywanie się grup aktywności 
pracowniczej w konkretnym celu. Ważna w tym miejscu jest świadomość tych 
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celów u kierownictwa, a zarządzanie nimi leży w gestii opiekujących się poszcze-
gólnymi społecznościami. Dziś w organizacjach często obserwowane są społecz-
ności zawiązywane na krótką chwilę lub wobec sytuacji, która wystąpiła bądź jest 
przewidywana w organizacji. Takie społeczności określane są przez autora spo-
łecznościami lokalnymi (local community44) oraz kontekstowymi (context commu-
nity45). Kontekstowe zawiązywanie się tych społeczności wiąże się z pojawianiem 
się w intranecie nowych treści (newsów, ogłoszeń zmian, komentarzy, dokumen-
tów). Społeczna konstatacja, ocenianie i wyrażanie opinii w danym kontekście 
świadczy o faktycznym zaangażowaniu. W społecznościach pracowniczych (poza 
wartością, jaką wnoszą w organizację i jaką dają samym pracownikom) wartością 
postrzeganą i analizowaną jest sam pojedynczy pracownik jako uczestnik społecz-
ności. W wielu organizacjach zaobserwować można procesy ocen pracowniczych 
biorące pod uwagę m.in. aktywność i sposób zaangażowania się w społeczności. 

W całej idei społeczności pracowniczych funkcjonują bardzo ciekawe, acz czę-
sto niedoceniane zjawiska. Tworzeniu i redagowaniu treści, które bardzo szybko 
tracą na aktualności, mogą towarzyszyć komentarze i wpisy użytkowników. Tam, 
gdzie dajemy możliwość rozwijania się kulturze zaangażowania w intranet, pra-
cownicy – już nawet po wielu tygodniach czy nawet miesiącach – reagują na dany 
wpis. Reakcja ta jest pochodną jakiegoś bardziej aktualnego bodźca (wpływu 
otoczenia, aktualnych projektów, zaistniałej sytuacji). Wówczas taki wpis, komen-
tarz może wywołać większe zainteresowanie niż wpis podstawowy. Komentarz 
staje się cenniejszy niż artykuł podstawowy (comment valuable more than the 
article) – działa tutaj zjawisko, które można nazwać New Old Content46. 

Przykłady działań i treści: Głównie treści tematyczne, generowane przez pra-
cowników, ale także opisy programów, inicjatyw i projektów społecznościowych 
(zasady, warunki, idee, wartości, benefity i in.). W tym obszarze również leży 
koordynacja inicjatyw i programów z dziedziny komunikacyjnego współzawodnic-
twa zwanego grywalizacją lub gamifikacją (gamification), które są szczególną 
formą pobudzania aktywności pracowników do rozmaitego rodzaju rywalizacji. 
Grywalizacja staje się też ważnym składnikiem zarządzania i motywowania zespo-
łów we współczesnej organizacji.  

 

H. Współpraca między obszarami 
Charakterystyka: Z perspektywy komunikacji wewnętrznej kooperacja różnych 

osób i jednostek pracujących w rozproszonych i niehomogenicznych strukturach to 

                                                      
44 Definicja społeczności lokalnej została podana w podrozdziale 2.2.2.  
45 Definicja społeczności kontekstowej została podana w podrozdziale 2.2.2. 
46 New Old Content – NOC jest efektem zachodzącym wówczas, gdy nowy wpis lub komentarz do 
archiwalnego lub odległego w czasie newsa, wpisu, artykułu powoduje jego uaktualnienie. W meto-
dach intranetowych chodzi o promowanie komentarzy i wpisów poprzez ich prezentację w agregato-
rach, widgetach, alertach. To bardzo efektywna metoda wielokrotnego wykorzystania raz stworzonej 
treści komunikacyjnej oraz promocji treści i dokumentów intranetowych. NOC jest jednocześnie 
specyficzną metodą uaktualniania zawartości intranetu. 
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duże wyzwanie. Zarządzanie obszarem współpracy pomiędzy przedstawicielami 
różnych dziedzin i działów organizacji (np. produkcja-finanse-informatyka-
marketing czy projekty interdyscyplinarne) skupia się na poznawaniu jej uwarun-
kowań (kulturowych, procesowych, zadaniowych i osobowych), także tych na 
styku pomiędzy zróżnicowanymi jednostkami, nierzadko kluczowymi dla działania 
organizacji. Dodatkowym wyzwaniem jest zapewnienie drożności przepływu 
danych, pracy i komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami lub nawet poszcze-
gólnymi osobami. Liczba inicjatyw w tym obszarze związana jest bezpośrednio ze 
stopniem złożoności procesów międzyjednostkowych oraz kultury organizacyjnej, 
zwłaszcza zorientowania na interdyscyplinarną pracę zespołową. 

Przykłady działań i treści: Realizowane w portalu intranetowym działania in-
formacyjne i komunikacyjne zapewniające płynność funkcjonowania zespołów 
w jednostkach organizacyjnych, ale również jednostek pomiędzy sobą; kolejkowa-
nie i priorytetyzowanie zadań czy całych projektów; dokumenty z zasadami współ-
pracy, opisy procesów. Często w tym obszarze znajdujemy wszelkiego rodzaju 
komunikaty dotyczące kooperacji między zespołami wyznaczające wzajemne 
oczekiwania, priorytety i zasady współpracy. Na styku obszarów organizacyjnych 
odbywa się również bezpośrednia komunikacja przedstawicieli jednostek (raporty, 
ustalenia, wnioski, komentarze). 

 

I. Wsparcie biznesu 
Charakterystyka: W ujęciu tego obszaru biznes jest pojęciem o umownym zna-

czeniu: w organizacjach i organizacjach funkcjonujących w warunkach rynkowych 
odnosić się będzie do działań tradycyjnie określanych jako biznesowe, w jednost-
kach produkcyjnych biznes może mieć znaczenie bardziej techniczne, natomiast 
w administracji tym mianem określimy działania usługowe danej jednostki kiero-
wane na zewnątrz (do interesariuszy). Zatem w zakresie komunikacji (w tym 
intranetowej) w obszarze wsparcia biznesu wyróżnimy wszystkie aktywności 
zorientowane na dostarczanie danych, informacji, dokumentów warunkujących 
szybkość i efektywność działania głównych procesów biznesu specyficznego dla 
danej organizacji. To typowy obszar komunikacji wewnętrznej bez wyróżnionego 
lidera, gdzie odpowiedzialność przypisana jest do różnych jednostek zależnie od ich 
specjalizacji. 

Przykłady działań i treści: Realizowane poprzez portal intranetowy: raportowa-
nie produkcji, obsługa zaopatrzenia, informacja o stanach magazynowych, statusy 
projektów, dostępność zasobów, grafiki pracy, opisy produktów itp. 

 

J. Operacja 
Charakterystyka: W najprostszym ujęciu odpowiedzialność za ten obszar ko-

munikacji wewnętrznej jest w gestii dyrektora operacyjnego, a w szerszym rozu-
mieniu opiekę nad nim przejmują wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za 
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działania operacyjne we właściwej im części. Odpowiedzialność za ten obszar 
rozciąga się więc od informowania o zakresie i priorytetach działań czy aktywno-
ści, poprzez zarządzanie dostępnością osób w zadaniach, po raportowanie i anali-
tykę operacyjną. We współczesnej organizacji menedżerowie świadomie kładą 
duży nacisk nie tylko na przygotowanie pracy, ale również (a coraz częściej przede 
wszystkim) na właściwe i na czas dostarczanie kompletnych informacji i danych. 
Z jednej strony odbiorcami tych komunikatów i danych są podległe zespoły opera-
cyjne, z drugiej strony skuteczne raportowanie z obszaru operacji przeznaczone 
jest dla dyrektorów zarządzających oraz dla wszystkich jednostek wspierających 
działania operacyjne i czerpiących korzyści z ich efektów. 

Przykłady działań i treści: Udostępniane poprzez portal intranetowy: dzienniki 
operacyjne; kalendarze operacyjne; kalendarze i agendy spotkań; grafiki pracy 
i zadań; instrukcje postępowania; procedury operacyjne; listy kolejkujące zamó-
wienia, zlecenia, zadania; wszelkie formy raportów i zestawień; opisy produktów 
i usług; instrukcje wdrożeniowe (produktów, procesów, praktyk); grafiki dostępno-
ści różnych grup zasobów osobowych; inwentaryzacje i zestawienia sprzętu. 
W zależności od specjalizacji organizacji w tym obszarze odnajdziemy dostępy do 
systemów produkcyjnych, stanów magazynowych itp. To w tym obszarze ma 
miejsce dynamiczny rozwój funkcji portali intranetowych automatyzujących dzia-
łania operacyjne i zapewniających stały dostęp do niezbędnych informacji. Rów-
nież w tym obszarze tworzone są wszelkie formy generowania i pozyskiwania 
informacji bieżących, przyjmujące często zorganizowaną formę zarówno tzw. 
drenażu informacyjnego (information drain47), jak i regularnej ewaluacji dobrych 
praktyk operacyjnych (best operation practices). 

 

K. Zarządzanie zadaniami 
Charakterystyka: W każdej organizacji (przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji) 

pracownicy tam zatrudnieni i osoby współpracujące wykonują czynności, które 
powinny kończyć się wyznaczonym efektem (wynikiem), tzw. produktem zadania. 
Nieodłączną składową wykonywania zadań jest komunikacja, polegająca na wy-
mianie informacji, komunikatów, dokumentów czy danych związanych z realizacją 
wyznaczonych zadań. Sprawność tej komunikacji ma zasadniczy wpływ na czas, 
sposób i jakość wykonywanych zadań oraz uzyskiwanych wyników (produktów). 
Stąd obszar Zarządzanie zadaniami w komunikacji wewnętrznej dedykowany jest 

                                                      
47 Drenaż informacyjny (information drain) – należy do tzw. twardych metod komunikacji wewnętrz-
nej, czyli takich, gdzie pożądany efekt (w tym przypadku masowe i szybkie pozyskiwanie informacji 
od pracowników) zagwarantowany jest bardziej procedurami wewnętrznymi niż tzw. miękkim 
motywowaniem do praktykowania i postaw pracowników. W praktyce intranetowej w metodzie tej 
stosujemy formularze i moduły, w których użytkownik zobowiązany jest dostarczać (wpisywać, 
wgrywać, uploadować) dane, informacje, raporty. Często dostarczane materiały mają charakter 
multimedialny i wizualny. Przykładem takiego działania jest dostarczanie przez przedstawicieli 
handlowych do intranetu zdjęć towarów czy ekspozycji z przysłowiowej półki sklepowej. 
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świadomemu zarządzaniu informacją i komunikacją w zadaniach realizowanych 
w poszczególnych zespołach w samej organizacji, ale również na styku organizacji 
z zewnętrznymi uczestnikami poszczególnych zadań (partnerzy, kontraktorzy, 
podwykonawcy, interesariusze, klienci itp.). 

Obszar ten najczęściej nie posiada jednego właściciela czy administratora. Od-
powiedzialność za ten obszar zwykle rozciąga się przez wszystkie jednostki na 
poziomie osób określających zadania i odbierających ich wyniki, zatem obszar ten 
ma charakter międzywydziałowy i przenika całość organizacji. 

Przykłady działań i treści: Działania informacyjne i komunikacyjne podejmo-
wane w tym obszarze to przede wszystkim zorganizowane formy definiowania, 
zlecania, organizacji i raportowania zadań realizowane poprzez portal intranetowy. 
Popularne treści to priorytetyzowanie listy zadań, opisy czynności, instrukcje 
wykonawcze i serwisowe, bieżące raportowanie czasu wykonywania zadań  
(timesheet) oraz intranetowa komunikacja w obrębie zadań. Współczesne intrane-
towe aplikacje zarządzania zadaniami (task management systems) przyjmują formę 
aktywnych kalendarzy zadań (task timelines) z wbudowaną komunikacją ich 
współuczestników. Coraz częściej zastępują one w zadaniach tradycyjną komuni-
kację elektroniczną, dotychczas realizowaną najczęściej via e-mail. 

 

L. Praca grupowa 
Charakterystyka: Z natury swojej ten obszar komunikacji wewnętrznej ma cha-

rakter przekrojowy, obejmujący całość organizacji. Celem świadomego zarządza-
nia tym obszarem jest wsparcie działań, w których uczestniczy wiele osób, oraz 
promocja standardów, narzędzi i sukcesów przedsięwzięć realizowanych przez 
zespoły pracownicze. W szczególnych przypadkach mogą one obejmować działa-
nia wychodzące poza organizację, np. organizacje wydarzeń (event management), 
procesy legislacyjne, konsultacje branżowe i społeczne, projekty unijne. Najczę-
ściej realizowane działania w tym obszarze polegają na jednoczesnym edytowaniu 
dokumentów przez kilka osób z różnymi rolami i uzupełniającymi się kompeten-
cjami. Nie można jednak ograniczyć tego obszaru do pracy grupowej 
w dokumentach, gdzie z pewnością duża uwaga będzie zwrócona na zarządzanie 
uprawnieniami do właściwych zasobów i właściwych osób czy wersjonowanie 
samych plików. Praca grupowa w komunikacji wewnętrznej to przede wszystkim 
całe spektrum działań menedżerskich odbywających się coraz częściej on-line, 
ukierunkowanych na koordynację działań i moderację wewnątrz grupy roboczej. 
Ten obszar komunikacji wewnętrznej w organizacji na ogół nie posiada jednego 
opiekuna. Odpowiedzialność za jego funkcjonowanie jest stopniowo definiowana 
wraz budowaniem zespołów i grup zadaniowych. Obszar ten ściśle łączy się 
z zarządzaniem zadaniami, projektami, procesami i dokumentami. Jego wyodręb-
nienie uzasadniają głównie aspekty HR, gdzie obserwowany i analizowany jest 
aspekt predyspozycji pracowników do pracy zespołowej i indywidualne umiejętności 
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w tym zakresie. Ponadto świadome i efektywne zarządzanie tym obszarem ma 
nieoceniony udział we współtworzeniu kultury organizacyjnej – kultury kooperacji 
i innowacyjności. 

Przykłady działań i treści: W obszarze pracy grupowej w portalach intraneto-
wych znajdziemy wszelkie katalogi i zbiory (wersjonowanych) dokumentów, ale 
również odnośniki do wspólnych zadań oraz opisy dobrych praktyk współpracy 
zespołowej. W portalach intranetowych w obrębie tego obszaru występuje wiele 
narzędzi identycznych lub podobnych jak w obszarze zarządzania zadaniami 
i zarządzania procesami, np. wspólne kalendarze, listy priorytetów zadań, komuni-
katory, systemy wymiany danych i plików. Przynoszącą ciekawe efekty jest reali-
zowana poprzez portal intranetowy praktyka promocji osób i ich dokonań w pracy 
grupowej. Wiele organizacji w tym obszarze wprowadza także elementy elektro-
nicznej grywalizacji (w grupach i między grupami). 

 

M. Zarządzanie projektami 
Charakterystyka: Ten dedykowany sprawnemu i właściwemu organizowaniu, 

prowadzeniu i ewaluacji projektów obszar komunikacji wewnętrznej jest charakte-
rystyczny zwłaszcza dla organizacji zorientowanych i działających projektowo. 
Tutaj najczęściej jest realizowanych wiele jednoczesnych projektów (portfel pro-
jektów), i to w różnych obszarach. Zadaniem odpowiedzialnych za ten obszar jest 
koordynacja realizacji projektów (pojedynczo i w portfelu), ale również komunika-
cja projektowa. W warstwie komunikacji wewnętrznej w organizacji chodzi rów-
nież o informowanie pracowników o aktualnie realizowanych projektach, ich 
celach, osobach w nie zaangażowanych i oczywiście o statusach tych projektów. 
W obrębie konkretnych projektów zadania komunikacyjne zorientowane są na 
zorganizowany przepływ informacji między członkami zespołów projektowych, 
dostarczanie na czas właściwych danych i koordynację dialogu między uczestni-
kami projektu. W organizacjach niezorientowanych projektowo ten obszar łączy 
się ściśle z obszarem zarządzania zadaniami, które oczywiście mogą również 
łączyć się w projekty, a także występują w procesach organizacyjnych. 

Przykłady działań i treści: Dostępne poprzez portal intranetowy są najczęściej: 
katalogi projektów, dokumenty projektowe, kalendarze projektów (z dynamiczną 
wizualizacją), dokumenty założycielskie projektów (karty informacyjne), opisy 
i katalogi zespołów projektowych (z linkami do struktury organizacyjnej i profili 
eksperckich), kalendarze i elektroniczne systemy zarządzania spotkaniami projek-
towymi. Po zakończeniu projektów w portalach intranetowych często publikuje się 
galerie multimedialne promujące efekty projektów, dokumentację i prezentacje 
poprojektowe. 

 

N. Pomysły i innowacje 
Charakterystyka: Zarządzanie innowacjami najczęściej wchodzi w obszar kom-

petencji dyrektora ds. rozwoju lub R&D (research and development). Obszar 
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Pomysły i innowacje w komunikacji wewnętrznej ma jednak znacznie szersze 
oddziaływanie. Dotyczy on głównie zrealizowania procesów pozyskiwania pomy-
słów od samych pracowników, moderowania sesji kreatywnych, a także selekcji, 
klasyfikowania i oceny pozyskiwanych inicjatyw i rozwiązań. Menedżerowie 
działający w tym obszarze organizują bardziej lub mniej sformalizowane programy 
ukierunkowane na innowacyjność, w których pracownicy dzielą się swoim do-
świadczeniem i pomysłami w różnych kategoriach. Wśród działań pozyskujących 
pomysły można zasadniczo wyróżnić dwie grupy: stałe (otwarte), tzw. skrzynki 
pomysłów (np. intranetowe lub tradycyjne, praktycznie wychodzące już z użycia), 
oraz dedykowane innowacyjności programy realizowane w określonym czasie. 
Celem tych ostatnich jest pozyskiwanie rozwiązań, uwag i idei w określonym 
czasie w bardzo precyzyjnie zdefiniowanym temacie. Mogą być one realizowane 
poprzez portal jako intranetowe kampanie innowacyjne48, w których elektroniczne 
wsparcie ich całego przebiegu (promocja, zbieranie, klasyfikowanie, ogłaszanie 
rozstrzygnięć) jest dużym wyzwaniem komunikacyjnym, organizacyjnym, ale 
i informatycznym. Warto zaznaczyć, że takie programy skutecznie działają tylko 
wtedy, gdy nie skupiają się wyłącznie na dostarczeniu narzędzia informatycznego, 
nawet najlepiej działającego. Istotą sprawności tych procesów jest właściwe umo-
cowanie ich w strukturze i kulturze organizacji. Nieoceniony jest właściwie zdefi-
niowany model motywacyjny dla pracowników, którzy będą się angażować. Nale-
ży także zaznaczyć, że w dobie portali intranetowych bardzo uaktywniła się 
wymiana doświadczeń i ewaluacja pomysłów między samymi pracownikami, 
nawet przed udostępnieniem ich komisjom i wewnętrznym zespołom eksperckim. 
Umiejętne wykorzystanie silnych aktywności społecznych pracowników z pewno-
ścią wspiera i czyni naturalnymi procesy i inicjatywy w tym obszarze. 

Przykłady działań i treści: Zamieszczane w portalu intranetowym zachęty, zasa-
dy, polityki innowacji, formularze inicjacyjne projektów innowacyjnych, opisy 
kampanii, regulaminy, materiały promujące kulturę dzielenia się pomysłami, 
materiały szkoleniowe z procesów kreatywnych i innowacyjnych czy dokumenty 
strategiczne dla obszaru innowacji. Ważne dla menedżerów i uczestników tego 
obszaru są zamieszczane w portalach intranetowych prezentacje i rankingi uczestni-
ków kampanii, gratulacje dla najaktywniejszych w swoich dziedzinach innowatorów 

                                                      
48 Intranetowe kampanie innowacyjne (IKI) – są to zorganizowane inicjatywy (akcje), które mają za 
zadanie pozyskanie od społeczności pracowniczej (użytkowników intranetu) pomysłów i opracowań 
w danej tematyce. Cechy charakterystyczne IKI to przede wszystkim określony w promocji kampanii 
czas na dostarczenie pomysłów, szczegółowy regulamin kampanii, cele kampanii i zdefiniowany 
efekt, jaki twórca kampanii i odbiorca pozyskanych treści zamierzają osiągnąć. Intranetowe kampanie 
innowacyjne często wiążą się z określonymi korzyściami dla uczestników i zwycięzców. Zasady 
zwycięstwa określa regulamin kampanii. Zwycięzcy kampanii nie tylko otrzymują nagrody pieniężne 
czy rzeczowe. Często jest to np. publiczne wyróżnienie (np. innowator działu). Z realizowanych 
audytów komunikacyjnych wynika również, że dla pracownika cenną nagrodą za udział i zwycięstwo 
w takiej kampanii jest udział w projekcie lub w zespole, który będzie innowację opracowywał lub 
wdrażał (tzw. nagroda zaangażowania). 
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oraz bazy dostępu do lokalnych konsultantów, tzw. wewnętrznych ekspertów 
dziedzinowych49. To w tym obszarze poprzez portal intranetowy promowane są 
wewnętrzne wdrożenia innowacji i rozwiązań (produktowych, procesowych, 
organizacyjnych lub innych). Coraz częściej materiały te przyjmują atrakcyjne 
formy multimedialne, stając się doskonałym materiałem promocji innowatorów 
wewnątrz organizacji, a niekiedy także i na zewnątrz. Treści i działania z tego 
obszaru bardzo dobrze się łączą i uzupełniają z działaniami w obszarach społecz-
ności pracowniczych oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. 

 

O. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym 
Charakterystyka: To jeden z najmłodszych obszarów komunikacji wewnętrznej, 

w nowoczesnych organizacjach często wspomagany poprzez portale intranetowe. 
Kiedy odpowiedzialność za jego funkcjonowanie i efekty leży w gestii najwyższe-
go kierownictwa, oznacza to, że zarządzanie wiedzą w organizacji ma charakter 
strategiczny. Cele zdefiniowane w tym obszarze są najczęściej zorientowane na 
budowanie kultury dzielenia się wiedzą, pozyskiwanie wiedzy i jej składowanie 
(agregacja wiedzy) oraz udostępnianie właściwym grupom pracowników. Zarzą-
dzający tym obszarem odpowiedzialni są również za propagowanie i wykorzysty-
wanie wiedzy organizacyjnej. W konsekwencji działania te mają przekładać się na 
budowanie kapitału intelektualnego organizacji. Nowoczesne organizacje coraz 
częściej zaczynają analizować aspekty kosztów i zysków po stronie wiedzy. 
W zakresie kapitału intelektualnego coraz częściej realizowane są wyceny i kon-
kretne działania zarządcze. Obszar dla osiągnięcia zamierzonych celów dodatkowo 
promuje liderów i mentorów poszczególnych obszarów wiedzy organizacji. Cenni 
w tym obszarze, z perspektywy zarządów, są również wszyscy ci pracownicy, 
którzy przejawiają postawy i charakteryzują się działaniami takimi jak: dzielenie 
się wiedzą, wewnętrzne wsparcie nowych pracowników czy ewaluacja (weryfika-
cja) wiedzy. 

Przykłady działań i treści: Jeszcze do niedawna przechowywanie i udostępnia-
nie wiedzy kojarzyło się wyłącznie z bazami danych i dokumentów. Takie rozu-
mienie we współczesnej organizacji nie jest już wystarczające i nie przynosi ocze-
kiwanych efektów, jeśli chodzi o rozwój organizacji. Współczesna wiedza 
korporacyjna zapisywana jest w portalach intranetowych wieloma powiązanymi ze 
sobą dokumentami i opisami. Ważną składową wiedzy są komentarze ewaluacyjne 
i wpisy w kategoriach wiedzy tworzone przez pracowników, np. w intranetowej 

                                                      
49 Wewnętrzni eksperci dziedzinowi – są to osoby lub grupy osób wyznaczone do pełnienia funkcji 
mentora, przewodnika, eksperta w danej wewnętrznie ustanowionej dziedzinie w organizacji. We-
wnętrzni eksperci dziedzinowi znajdują szczególne zastosowanie w intranetowych systemach wspar-
cia merytorycznego (np. w aplikacji helpdesk merytoryczny), w zarządzaniu wiedzą (gdzie bezpo-
średnio odpowiadają na pytania i zapotrzebowanie użytkowników) oraz w systemach pozyskiwania 
pomysłów na innowacje i zmiany (tutaj wchodzą w skład komisji oceniających zgłoszenia pomysłów 
i inicjatyw). 
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bazie wiedzy. Takie treści nazywane są treściami generowanymi przez użytkowni-
ka intranetu (Intranet User Generated Content50). Istotą bazy wiedzy jest jej kom-
pletność, stąd dzisiaj intranetowe bazy wiedzy korzystają z rozwiązań z obszaru 
Big Data (BD) czy Business Intelligence (BI). 

 

P. Zarządzanie procesami i przepływem pracy 
Charakterystyka: W każdej organizacji realizuje się różnego rodzaju procesy 

i przepływy pracy (workflow), niektóre nie są nawet uświadomione ani udokumen-
towane. Obszar procesów biznesowych i przepływu pracy zorientowany jest na 
świadome zarządzanie i komunikowanie w tych procesach. Zarządzający tym 
obszarem zarówno monitorują i analizują przebieg i efekty (produkty) procesów, 
jak i optymalizują działanie każdego procesu z osobna, ale też zależności pomiędzy 
nimi. Sprawne organizacje potrafią doprowadzić do efektywnej synergii procesów 
– całościowo zoptymalizowane procesy przynoszą wartość dla organizacji (osz-
czędności, zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów, podnoszenie standardów 
pracy, przewagę konkurencyjną itd.), ale również dla samego pracownika. Pracow-
nik uczestniczący w dowolnym procesie powinien być wyposażony w aktualne 
i kompletne informacje w zakresie przepływów pracy, w których uczestniczy. Dziś 
wsparciem dla tego obszaru komunikacji wewnętrznej są intranetowe systemy 
zarządzania procesami, które dają możliwość szybkiej organizacji, śledzenia postę-
pu prac i automatycznego raportowania procesowego. 

Przykłady działań i treści: Poprzez portal intranetowy mogą być dostępne spisy 
procesów biznesowych, mapy procesów, szablony i dokumenty procesowe, elek-
troniczne kalendarze przebiegów i zależności procesowych (timelines), bazy 
uczestników procesów (wraz z opisem zakresu kompetencji), komunikatory we-
wnątrzprocesowe, szablony przepływów pracy i procesów (predefiniowane prze-
biegi do załatwienia odpowiednich spraw i wykonania niezbędnych prac) oraz inne 
dokumenty związane z realizacją procesów. 

 

Q. Zarządzanie dokumentami 
Charakterystyka: W tym obszarze komunikacji wewnętrznej mamy do czynienia 

z takimi aspektami zarządzania dokumentami jak: wsparcie dla wytwarzania doku-
mentów (w tym pracy grupowej nad dokumentami), gromadzenie i przechowywanie 
                                                      
50 Treść tworzona przez użytkownika intranetu (Intranet User Generated Content, IUGC) – termin 
jest rozwinięciem powszechnie stosowanego w Internecie terminu User Generated Content, UGC. 
Inne metody zarządzania treściami intranetowymi i internetowymi wymusiły stosowanie w projektach 
intranetowych rozszerzonego terminu. W klasycznym rozumieniu treści i dokumenty w intranecie 
dostarczane i publikowane są przez wyznaczonych redaktorów, administratorów, ekspertów dziedzi-
nowych. IUGC to treści (wpisy, artykuły, anonse, komentarze, oceny etc.) tworzone przez samych 
użytkowników i czytelników systemów intranetowych. Treści te mogą powstawać w sposób zorganizo-
wany (w raportach, w zapełnianych formularzach i innych wyznaczonych miejscach – blogach, profilach 
osobistych itp., do których wypełnienia zachęcamy lub zobowiązujemy użytkownika). Treści te mogą 
pojawiać się też spontanicznie wówczas, gdy użytkownik intranetu reaguje na daną sytuację, zadanie, 
projekt lub inną napotkaną w intranecie treść. 



7. Modele funkcjonowania portali intranetowych w organizacjach 173 

dokumentów (agregacja, archiwizacja), zapewnienie wyszukiwania dokumentów 
i ich właściwe udostępnianie, ale również obiegi dokumentów oraz ich rejestracja 
i zabezpieczanie. Z perspektywy komunikacyjnej w tym obszarze musimy zagwa-
rantować wprowadzanie i rozpowszechnianie nowych dokumentów, zmiany 
w dokumentach (wraz z inwentaryzacją zmian) oraz szereg ułatwień, np. właściwe 
skatalogowanie dokumentów, umożliwienie użytkownikom dostępu do tzw. ich 
dokumentów czy dokumentów najczęściej zmienianych. Jednym z ciekawszych 
zjawisk komunikacyjnych są projekty promowania zawartości dokumentów 
wspomagane np. konkursami wiedzy z wybranego obszaru. Ciągle wykorzystywa-
ną w organizacjach formą dokumentu jest papier, stąd zarządzający tym obszarem 
(każdy w swojej dziedzinie lub ze względu na właściwe obiegi dokumentów) 
odpowiada za utrzymanie wszystkich form dokumentów i ich współdziałanie. Wła-
ściwe praktyki dla tego obszaru to również stały monitoring aktualności dokumen-
tów i ich inwentaryzacja. Dziedziną dziś promowaną i dynamicznie się rozwijającą, 
a wchodzącą w kompetencje obszaru zarządzania dokumentami, jest udostępnianie 
zasobów informacyjnych w modelu chmurowym (cloud computing). To sprawia, że 
coraz więcej intranetów na świecie zaczyna funkcjonować również w tym modelu. 
Często obszar zarządzania dokumentami ściśle łączy się z obszarem procesów bizne-
sowych i przepływów pracy – szczególnie tam, gdzie częścią lub produktem procesu 
biznesowego są określone dokumenty. Po zakończonym procesie dostępne są 
z poziomu danego procesu, ale powinny być również dostępne z poziomu firmowej 
bazy dokumentów lub biblioteki dokumentów. 

Przykłady działań i treści: Dostępne poprzez portal intranetowy wszelkiego ro-
dzaju bazy dokumentów, teczki z dokumentami, predefiniowane obiegi dokumen-
tów i spraw z udziałem dokumentów, statystyki pobierania i aktywności w doku-
mentach, dostęp do autorów dokumentów. 

 

R. Zarządzanie pracownikami 
Charakterystyka: To bardzo pojemny i wymagający obszar komunikacji we-

wnętrznej, znacząco wspomagany przez portale intranetowe. W tym obszarze 
definiujemy wszystkie działania komunikacyjne dedykowane stricte zarządzaniu 
pracownikami i komunikacji w sprawach pracowniczych. W jego skład wchodzi 
więc np. zarządzanie informacją o pracowniku (teczki pracownicze, zakresy obo-
wiązków i zadań), dokumenty i formularze, zarządzanie pracownikiem w struktu-
rze organizacyjnej, utrzymywanie profili i wyszukiwanie pracowników. To w tym 
obszarze następuje zapewnienie pracownikowi kompletnych informacji potrzeb-
nych do jego właściwego poruszania się w organizacji, a także zgodnego z przepi-
sami prawa pracy funkcjonowania w organizacji i wypełniania warunków zawartej 
umowy. Aplikacje intranetowe z tego obszaru pozwalają szybko wdrożyć nowo 
zatrudnionego pracownika w stanowisko pracy, ale również obsługują procesy 
rekrutacji wewnętrznej i awansów. W obrębie tego właśnie obszaru leży również 
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szereg procesów takich jak wnioskowanie o urlopy, wydawanie zaświadczeń, 
komunikowanie regulaminów organizacyjnych oraz zobowiązań pracownika (np. 
konieczności odbycia badań okresowych czy szkoleń BHP). Zarządzanie tym 
obszarem naturalnie leży w gestii działu HR, ale znajdujemy wyjątki, gdzie nie-
zbędny jest udział np. bezpośrednich przełożonych pracownika. Przykładem mogą 
być intranetowe systemy oceny pracowniczej czy projektowanie ścieżki rozwoju. 
W kompetencji zarządcy tego obszaru jest także dystrybucja regulaminu intranetu 
(zasady prawne i kulturowe korzystania z intranetu) i jego egzekwowanie. 

Przykłady działań i treści: Realizowane z pomocą portalu intranetowego 
wszystkie działania informacyjne skierowane do pracownika i pozyskiwanie od 
niego informacji zwrotnej (w tym załatwionych spraw pracowniczych i wypełnio-
nych dokumentów); struktura organizacyjna z profilami pracowników i zasadami 
podległości; dokumenty i formularze potrzebne do wykonywania pracy i popraw-
nego funkcjonowania pracownika w organizacji; aplikacje on-line w zakresie 
spraw pracowniczych, kalendarze nieobecności, systemy wnioskowania (sprawy 
socjalne, organizacyjne, kadrowe). 

 

S. Kariera, szkolenia, kompetencje 
Charakterystyka: Opiekę nad tym obszarem może sprawować dział HR lub 

dział szkoleń. W organizacjach, które nie wyróżniły takich komórek, obszarem tym 
zajmują się menedżerowie odpowiedzialni za rozwój kompetencji pracowników, 
w sensie ogólnym lub specjalistycznym, związanym z dziedziną funkcjonowania 
danej organizacji. Celem tego obszaru jest dostarczanie pracownikom informacji 
o planowanych szkoleniach, rozpowszechnianie gotowych materiałów, prezentacji 
i innych dokumentów szkoleniowych (coraz częściej multimedialnych). Portale 
intranetowe pozwalają na stały dostęp do trenerów i ekspertów wewnętrznych, stąd 
ciekawym trendem jest przechodzenie z cyklicznych szkoleń do modelu perma-
nentnego zdobywania wiedzy, doświadczeń i praktyk, np. w kontakcie z konsultan-
tem, ekspertem, mentorem w tzw. systemie helpdesku merytorycznego. W tym 
miejscu należy zwrócić uwagę, że w organizacjach na szerszą skalę raczej nie 
przyjęły się zaawansowane systemy e-learningowe. Ich miejsce zajęły proste 
aplikacje intranetowe przeznaczone do organizacji szkoleń czy udostępniania 
materiałów szkoleniowych, a ponadto zapewniające stały kontakt z ekspertami 
i trenerami wewnętrznymi. 

Przykłady działań i treści: Intranetowe systemy szkoleniowe udostępniające 
materiały szkoleniowe, kalendarze szkoleń i konferencji, bazy dokumentów; opisy 
ścieżek kariery, wartościowanie stanowisk, opisy kompetencji itp. 

 

T. Badanie organizacji i pracowników 
Charakterystyka: Każda organizacja ma inne potrzeby i praktyki związane z po-

zyskiwaniem informacji zwrotnej od pracownika. Często są to sformalizowane 
i cykliczne badania wpisane w kulturę i sposób zarządzania, innym razem działania 
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ad hoc przybierające formy prostego ankietowania lub dedykowanych złożonych 
badań. W dobie intranetu wyłania się jeszcze jedna praktyka – badanie zachowań, 
aktywności i produktywności związanej z wykorzystywaniem portalu intranetowe-
go. To obszar szczególnie ważny dla tych organizacji, które świadomie podejmują 
działania, uruchamiają przez intranet projekty i inicjatywy w oparciu o wiedzę 
i informacje pozyskane od pracowników (i prowadzą badania stanu organizacji 
jako całości). Obszarem tym zarządzają najczęściej wspólnie działy komunikacji 
wewnętrznej, HR, IT i PR. Nierzadko obszarem tym interesuje się dyrekcja gene-
ralna i zarząd. 

Przykłady działań i treści: Dostępne w portalu intranetowym ankiety, formula-
rze, sondy, wyniki wcześniejszych badań, wszelkiego rodzaju statystyki intraneto-
we i systemowe. 

 

U. Administracja 
Charakterystyka: Głównym celem w tym obszarze komunikacji wewnętrznej 

jest wsparcie administracyjnej obsługi organizacji i zarządzania jej zasobami. 
Z pomocą portali intranetowych rozpowszechniane są informacje o dostępności 
zasobów (sale, sprzęt, samochody itp.), zapewniany jest dostęp do systemów 
informatycznych, obsługa inwentaryzacji, zarządzanie sprzętem i środkami trwa-
łymi. W zakresie komunikacji intranetowej obszar ten wydatnie wspomaga organi-
zację czynności administracyjnych, które w efekcie mniej angażują pracowników 
i przełożonych. Automatyczne alerty tych czynności, informowanie o statusach 
załatwienia spraw, kalendarze akcji (np. inwentaryzacji czy kontroli wewnętrz-
nych) oraz inne automatyczne i półautomatyczne funkcje używane są przez osoby 
odpowiedzialne za ten obszar. Odpowiedzialność najczęściej spoczywa w rękach 
dyrektora administracyjnego, a w mniejszych organizacjach – wyznaczonego 
menedżera. 

Przykłady działań i treści: Dostępne w portalu intranetowym wszelkiego rodza-
ju spisy sprzętu, kalendarze przeglądów i napraw, aplikacje do inwentaryzacji 
sprzętu i środków trwałych, ale też bazy z instrukcjami i procedurami administra-
cyjnymi, systemy zamawiania sprzętów i materiałów biurowych, systemy rezerwa-
cji zasobów, zarządzanie flotą itp. 

 

V. Wewnętrzny helpdesk techniczny 
Charakterystyka: To obszar komunikacji wewnętrznej najczęściej wspierający 

administrację. Jego zadaniem jest obsługa i komunikacja w zakresie zgłaszania 
i usuwania usterek technicznych, ale również komunikowanie o planowanych 
przeglądach i niedostępności technicznych narzędzi pracy. To obszar pozornie 
mało znaczący z perspektywy biznesu, jednak uchybienia organizacyjne i komuni-
kacyjne z nim związane mogą paraliżować działania operacyjne i biznesowe. 
Sprawne funkcjonowanie tego obszaru pozytywnie wpływa na całkowitą ocenę 
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komunikacji wewnętrznej, gdyż wszelkie niedogodności techniczne bezpośrednio 
dotykają i bardzo szybko irytują pracownika w miejscu pracy. Te doświadczenia 
(i negatywne, i pozytywne) szybko przekazywane są pomiędzy pracownikami, 
wpływając na kształtowanie w oczach pracowników wizerunku całej organizacji. Dla 
zapewnienia sprawnej obsługi w tym obszarze większe organizacje powołują spe-
cjalne zespoły helpdeskowe, call center czy biura obsługi technicznej pracowników. 

Przykłady działań i treści: Dostępne w portalu intranetowym katalogi, instruk-
cje użytkowania sprzętu, prezentacje metod naprawy, sylwetki serwisantów, for-
mularze zgłaszania usterek, aktualizacje oprogramowania, zasady bezpieczeństwa 
sieciowego, porady techniczne itp. 

 

W. Oferta (produkty, usługi, realizowanie statutu) 
Charakterystyka: W tym obszarze komunikacji wewnętrznej zarządza się tym 

wszystkim, co jest przedmiotem działalności biznesowej lub usługowej danej 
organizacji. W zależności od rodzaju, branży, statusu prawnego organizacje w tym 
obszarze będą zajmować się różnorodnymi zagadnieniami. Celem tego obszaru jest 
dostarczanie pracownikom i organizacji informacji na temat oferty, czyli oferowa-
nych na rynek produktów lub usług (w tym statutowych działań świadczonych na 
zewnątrz organizacji czy instytucji). Technologie intranetowe spowodowały roz-
kwit tego obszaru, ponieważ poprzez portal intranetowy dystrybuowane są infor-
macje o zmianach produktowych, które powinni znać pracownicy liniowi, i często 
w tym obszarze realizowane są projekty wdrożenia nowych produktów i usług. 
Ważną rolę w tych projektach i procesach w obszarze produktowym odgrywają 
praktyki wynikające z polityki komunikacyjnej organizacji. W większości przy-
padków mają one ciągle charakter komunikacji góra-dół (top-down) – wówczas 
komunikacja sprowadza się do skutecznej dystrybucji właściwych materiałów do 
pracowników (handlowców, doradców, konsultantów, wdrożeniowców). Jednak 
wraz z wykorzystaniem portalu intranetowego coraz częściej opiekunowie marek 
(brand manager) i szefowie produktów (product manager) mogą czerpać z do-
świadczeń pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, rynkiem czy 
interesariuszem. To właśnie ci pracownicy poprzez portal intranetowy wyrażają 
swoje opinie i dostarczają ważnych informacji zwrotnych, dzieląc się praktykami 
i doświadczeniami stanowiącymi wynik ich bezpośrednich kontaktów z rynkiem. 
W tym obszarze komunikacji wewnętrznej zawiązują się bardzo dynamiczne 
i wartościowe społeczności lokalne oraz uruchamiane są projekty rywalizacyjne 
wspierające dystrybucję wiedzy produktowej i sprzedaż samych produktów i usług. 

Przykłady działań i treści: Dostępne w portalu intranetowym fora produktowe, 
społeczności produktowe, bazy produktów i usług, materiały reklamowe, informa-
cje techniczne i wdrożeniowe dla usług i produktów, bazy dokumentów i katalogi 
produktowe. 
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X. Inne 
Charakterystyka: Najbardziej aktywnym działaniem w tym obszarze komunika-

cji wewnętrznej jest tworzenie tzw. intranetu kompletnego, uznawanego za tzw. 
elektroniczne miejsce pracy (Digital Workplace).  

W niektórych organizacjach obszar Inne jest zamieniany stopniowo właśnie na 
Digital Workplace, z zamiarem zintegrowania w ramach korporacyjnego portalu 
intranetowego mającego stanowić informacyjne środowisko pracy wszystkich 
potrzebnych do pracy danych, aplikacji, a także narzędzi komunikacji wewnętrz-
nej. Wówczas obszar ten może stać się najbardziej horyzontalnym obszarem 
i obejmować cały intranet, w którym będą zawarte wszystkie metody pracy 
w organizacji, oparte na dokumentach i przepływach elektronicznych, w tym 
obejmujące możliwość telepracy dla znacznej części pracowników. 

Dochodzenie do modelu organizacji opartej na procesach elektronicznych reali-
zowanych całkowicie z pomocą portalu intranetowego jest procesem długotrwałym 
i skomplikowanym, najczęściej realizowanym metodą małych kroków. Stąd 
w obszarze Inne każda organizacja powinna definiować i realizować swoje unikal-
ne zagadnienia, które nie znalazły odbicia w przedstawionej klasyfikacji obszarów 
komunikacji wewnętrznej i funkcjonowania portali intranetowych. 

Przykłady działań i treści: Procesy i praktyki bardzo specyficzne dla danej or-
ganizacji, które według kierownictwa zasługują na specjalne wyróżnienie, znajdu-
jąc odbicie w charakterystycznych funkcjach dostępnych poprzez portal intraneto-
wy. Rozbudowane procesy finansowe (elektroniczny obieg faktur, delegacji czy 
zaliczek) mogą być specjalnie wyodrębnione w portalu intranetowym, pomimo że 
w ujęciu tradycyjnym mogły znajdować się w obszarze procesów i przepływów 
pracy. Podobnie udostępniane przez portal intranetowy dedykowane systemy np. 
dla działu BHP (zarządzanie kontrolami, dokumentacja zdarzeń wypadkowych itp.) 
mogą być klasyfikowane w obszarze Administracja lub też jako odrębny, wydzie-
lony obszar intranetowej komunikacji wewnętrznej. W ramach obszaru Inne mogą 
się znaleźć również rozwiązania takie jak CRM, ERP czy BI51, najlepiej zintegro-
wane poprzez jednolity interfejs użytkownika zapewniający dostęp do tych syste-
mów wyłącznie z portalu intranetowego. 

W ramach obszaru Inne w portalu intranetowym mogą się także znaleźć aplika-
cje i informacje przydatne dla pracownika, ale niezwiązane bezpośrednio z wyko-
nywaniem pracy zawodowej, np. rozrywka, relaks, grupy zainteresowań, kulinaria, 
podróże, edukacja pozazawodowa. 

W podsumowaniu niniejszej sekcji warto zwrócić uwagę, że w praktyce zarzą-
dzania zawsze mogą się wyłonić inne obszary komunikacji wewnętrznej, które 
będą wymagały wsparcia odpowiednimi funkcjami portalu intranetowego. Należy 
jednak mieć na uwadze, że każda decyzja stworzenia dodatkowej kategorii obszarów 
                                                      
51 Business Intelligence. 
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komunikacji wewnętrznej oraz dodatkowego obszaru funkcjonalnego intranetu 
musi być biznesowo uzasadniona i nie może pozostawać w kolizji do pozostałych, 
tradycyjnych i wcześniej zrealizowanych obszarów. 

 
7.1.4. Przykładowe kategorie portali intranetowych 

Intranet „idealny” 
Sposób zastosowania intranetu, rozumiany również jako zakres jego działania 

w organizacji oparty na zrealizowanych i wykorzystywanych obszarach funkcjo-
nalnych, zawsze jest bardzo indywidualną kwestią. W zasadzie nie istnieją dwa 
takie same portale intranetowe na świecie. 

Gdybyśmy skorzystali z podziału obszarowego i przyjęli założenie, że intranet 
równomiernie wypełnia swoim działaniem każdy obszar komunikacji wewnętrznej, 
to teoretyczny model takiego pełnego („idealnego”) intranetu prezentowałby się 
jak na rysunku 7.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7.3. Teoretyczna charakterystyka „idealnego” portalu intranetowego  

Źródło: opracowanie własne. 
 
Prezentowane dalej rysunki 7.3–7.7 dla zobrazowania wybranych modelowych 

kategorii zastosowania intranetu korzystają z wykresów radarowych w umownej 
skali dziesięciostopniowej. Skala ta symbolicznie obrazuje natężenie oddziaływa-
nia danego obszaru w całym spektrum wymienionych obszarów komunikacji 
wewnętrznej przekładających się na odpowiednie obszary funkcjonalne portali 
intranetowych. Jednocześnie obrazuje natężenie potrzeb związanych z intranetem 
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(i obszarami komunikacji wewnętrznej) w wybranych typach organizacji oraz 
odpowiadający im stopień ich realizacji typowy dla określonego typu organizacji. 

Przykład przedstawiony na rysunku 7.3, jakkolwiek teoretycznie możliwy, ra-
czej w praktyce nie występuje. Najczęściej obserwujemy intranety, w których 
świadomie bądź intuicyjnie twórcy położyli nacisk jedynie na wybrane obszary 
komunikacji wewnętrznej realizowane z pomocą intranetu, i to właśnie odpowiada-
jące im obszary funkcjonalne intranetu są szczególnie rozwijane w danym portalu. 

Przedstawione dalej wykresy radarowe obrazują przykładowe „profile” charak-
terystyczne dla wybranych rodzajów portali intranetowych. Wykresy te – mimo że 
oparte na szacunkowych ocenach zaczerpniętych z praktyki autora – mają charak-
ter poglądowy, a ich celem jest jedynie zobrazowanie różnic pomiędzy omawia-
nymi intranetami. 

 
Intranet informacyjny 
W ostatniej dekadzie XX wieku w organizacjach dominowały głównie intranety 

informacyjne. Składały się z gazety wewnętrznej, rozumianej często jako moduł 
Aktualności oraz podawanych przez dział HR i zarząd informacji na temat planów 
rozwoju firmy, strategii, misji, wizji oraz taktycznych założeń osiągania założo-
nych celów. 

Charakterystyka takich intranetów jest więc mocno zawężona, co pokazuje ry-
sunek 7.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Rys. 7.4. Teoretyczna charakterystyka intranetu informacyjnego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Intranet operacyjny 
W branżach szczególnie skupionych na działaniach operacyjnych (np. rozległe 

sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej) bardzo często obserwuje się intranety, które 
można nazwać operacyjnymi. Cechuje je bogata paleta aplikacji wspierających 
zarządzanie bieżącymi zadaniami (intranet task manager), kalendarze operacyjne 
czy grafiki pracy dotyczące bieżących zadań. Sekcje informacyjne i aplikacje są 
tam niszowe, ponieważ potrzebna informacja przenoszona jest wraz z zadaniami 
w aplikacjach do raportowania wyników pracy. Przykładem może być specyficzny 
intranet w sieci sklepów detalicznych, który przez pierwszych kilka lat od wdroże-
nia składał się głównie z kalendarza operacyjnego, w którym każdy sklep codzien-
nie otrzymywał zadania operacyjne do zrealizowania i powiązane z zadaniami 
informacje bieżące. 

Przykładowa teoretyczna charakterystyka intranetu operacyjnego pokazana jest 
na rysunku 7.5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 7.5. Teoretyczna charakterystyka intranetu operacyjnego 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Intranet administracyjny 
Administracja publiczna ze względu na swoje zadania wdraża intranety szcze-

gólnie rozbudowane w obszarze procedur, procesów wewnętrznych i zarządzania 
dokumentami. Nierzadko w ostatnich latach podejmowanym tematem wdrożeń 
i celów dla intranetów np. urzędów centralnych i jednostek samorządowych jest 
zarządzanie wiedzą i ekspertami. Ten pozytywny trend wydatnie wpływa na po-
strzeganie podnoszącego się standardu kontaktu urzędu z interesariuszem i obywa-
telem. 
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Rys. 7.6. Teoretyczna charakterystyka intranetu w administracji publicznej 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Pokazana na rysunku 7.6. przykładowa charakterystyka intranetu w obszarach 

administracji publicznej wyraźnie pokazuje, że najbardziej istotne są procedury, 
dokumenty i realizacja procesów. To przykład, że profil zrealizowanych obszarów 
funkcjonalnych intranetu stanowi odbicie celów, na jakie zorientowana jest organi-
zacja, a także jej statutu i funkcjonującej kultury organizacyjnej. 

 
Intranet zarządzania wiedzą 
W uzupełnieniu wszystkich pozostałych obszarów komunikacji wewnętrznej 

istotnych dla organizacji zarządzanie wiedzą jest już wymaganym aspektem funk-
cjonowania wielu współczesnych organizacji. Zarządy, tworząc strategie zarządza-
nia wiedzą i przekazując odpowiedzialność na poziom wysoko umocowanych 
menedżerów, pokazują, że traktują ten obszar strategicznie. Ze względu na swoją 
wszechstronność i elastyczność portal intranetowy stał się uznanym narzędziem 
wpierającym politykę zarządzania wiedzą. 

Pokazany na rysunku 7.7 profil intranetu wspierającego zarządzanie wiedzą 
w organizacji wskazuje, że najsilniej zrealizowane obszary funkcjonalne dotyczyć 
będą zarządzania innowacjami, zbierania pomysłów, rozwoju kompetencji pra-
cowników oraz pobudzania aktywności o charakterze społecznościowym. 

Menedżerowie, którym podlega ten obszar, bardzo różnie go zagospodarowują. 
Zdarza się nadal, chociaż coraz rzadziej, że taki intranet sprowadza się do prostej 
bazy z dokumentami. Nie sprawdziły się również bazy wiedzy realizowane wy-
łącznie metodą tzw. wiki czy oczekiwania społecznego i niezorganizowanego 
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dzielenia się wiedzą przez pracowników. Analizy efektywności intranetowych baz 
wiedzy pokazują, że systemy zarządzania wiedzą są złożone, wykorzystują wiele 
narzędzi i modułów intranetowych jednocześnie, a ich efektywność jest często 
dyskusyjna i oceniana jako dosyć wątpliwa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7.7. Teoretyczna charakterystyka intranetu wspierającego zarządzanie wiedzą 

w organizacji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Menedżerowie, którym podlega ten obszar, bardzo różnie go zagospodarowują. 

Zdarza się nadal, chociaż coraz rzadziej, że taki intranet sprowadza się do prostej 
bazy z dokumentami. Nie sprawdziły się również bazy wiedzy realizowane wy-
łącznie metodą tzw. wiki czy oczekiwania społecznego i niezorganizowanego 
dzielenia się wiedzą przez pracowników. Analizy efektywności intranetowych baz 
wiedzy pokazują, że systemy zarządzania wiedzą są złożone, wykorzystują wiele 
narzędzi i modułów intranetowych jednocześnie, a ich efektywność jest często 
dyskusyjna i oceniana jako dosyć wątpliwa. 

Przykładowo w dużej organizacji (np. korporacji) pracownik raczej nie skorzy-
sta w swojej pracy z anonimowego wpisu, który nie został zatwierdzony przez 
eksperta wewnętrznego. Innymi słowy, nie podejmie decyzji na podstawie niezwe-
ryfikowanej wiedzy, której nie ufa i która może wpłynąć na jego ocenę jako pra-
cownika, z kolei bardzo sformalizowane bazy wiedzy nie sprzyjają pozyskiwaniu 
informacji od pracowników i przetwarzaniu ich na wiedzę korporacyjną. 

Współczesny intranet potrafi jednak zapewnić obsługę wielu niezbędnych 
aspektów zarządzania wiedzą. Stąd powyżej prezentowana przykładowa charakte-
rystyka dowodzi, że w dziedzinie zarządzania wiedzą musimy zapewnić, by kultura 
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organizacji sprzyjała dzieleniu się i wykorzystywaniu wiedzy, by zarządzanie 
zmianą uwzględniało ewaluację wiedzy, by właściwie rozwijały się społeczności 
pracownicze wspierające rozwój zespołów ekspertów i liderów obszarów wiedzy. 
Wreszcie, by powstały narzędzia do gromadzenia i udostępniania wiedzy. Finalnie 
wiedza będzie przekazywana w odpowiedni sposób na szkoleniach i sprawi, że 
przedmiot działania (produkty, usługi) w oparciu o tę wiedzę będzie się rozwijać. 
Dopiero w holistycznie zarządzanych i analizowanych systemach wiedzy możliwe 
jest realne mierzenie, wycena i wykorzystanie kapitału intelektualnego. 

W podobny do powyższego sposób, na podstawie analizy potrzeb komunikacji 
wewnętrznej danej organizacji, można opracować przykładowe profile innych 
rodzajów portali intranetowych, które odzwierciedlać będą potrzeby danej organi-
zacji oraz obszary funkcjonalne intranetu wychodzące im naprzeciw. 

Podsumowując, we współczesnych organizacjach intranety wdrażane są w ca-
łym spektrum dostępnych możliwości. Nie jest powiedziane, że np. dla zarządzania 
wiedzą koniecznie jest zbudowanie portalu intranetowego o charakterystyce do-
kładnie odzwierciedlającej powyższy przykład. To, co determinuje faktyczne 
wykorzystanie i efekty osiągane z wykorzystaniem intranetu, zależy od wielu 
czynników. Jednym z nich jest sposób projektowania celów i funkcji intranetu. 
Równie ważna jest jednak przyjęta dla utrzymania oraz rozwoju intranetu polityka 
zarządcza oraz model dostarczania treści i redakcji. Nie bez znaczenia dla wyko-
rzystania intranetu jest sama kultura organizacyjna, stąd wdrożenie intranetu często 
wzbudza na tym polu refleksje i inicjatywy, motywując menedżerów do jej okre-
ślenia lub ewaluacji celem osiągania lepszych efektów poprzez komunikację we-
wnętrzną za pomocą portali intranetowych. 

7.2. Dekompozycja portalu intranetowego 

7.2.1. Model funkcjonowania portalu intranetowego w organizacji 

Aby przeprowadzić ocenę wpływu elementów składowych portali intraneto-
wych na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacjach, 
należy określić podstawowe elementy składowe (czynniki wpływu) związane: 
 z jednej strony – z konstrukcją, funkcjami i użytkowaniem portalu intraneto-

wego, 
 z drugiej strony – z procesami zarządzania wiedzą, na które portal intranetowy 

może oddziaływać. 
W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki dekompozycji portalu 

intranetowego i identyfikacji jego elementów składowych jako czynników wpływu. 
Wynik tej analizy – jako ogólny model funkcjonowania portalu intranetowego 

w organizacjach zarządzających wiedzą – powinien obejmować łącznie aspekty 
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związane z jego funkcjami, użytkowaniem i utrzymaniem, ale w oderwaniu od 
konkretnych rozwiązań informatycznych. 

Celowość stworzenia takiego modelu wynika przede wszystkim z faktu, że brak 
w literaturze modeli opisujących działanie portali intranetowych, które: 
 wychodziłyby poza ujęcie statyczne dotyczące jedynie struktury portalu i jego 

architektury funkcjonalnej, logicznej i technicznej; 
 uwzględniałyby dynamikę różnorodnych czynników wpływających na sposób 

jego wykorzystania, poziom przyswojenia (absorpcji) portalu przez pracowni-
ków oraz ogólny poziom akceptacji intranetu jako rozwiązania dającego korzy-
ści zarówno dla pracowników w bieżących zadaniach, jak i – w szerszej per-
spektywie – dla kierownictwa i dla samej organizacji. 

Na dalszym etapie prac nastąpi określenie postrzeganego wpływu zidentyfiko-
wanych czynników na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 
w organizacjach. 

Identyfikacja tych czynników zostanie przeprowadzona na podstawie analizy 
eksperckiej w dwóch obszarach: 
 analiza architektury funkcjonalnej i praktyki eksploatacyjnej portali intraneto-

wych w przedsiębiorstwach; 
 identyfikacja czynników na podstawie doświadczeń z praktyki projektowania 

i użytkowania portali intranetowych. 
W panelu eksperckim realizowanego badania uczestniczyli konsultanci i prak-

tycy, a jego wyniki zawierają zagregowane doświadczenia z ich prac projekto-
wych, wdrożeniowych, analitycznych i doradczych, zweryfikowane poprzez zespo-
łowe dyskusje, gry symulacyjne, analizy oraz techniki graficzne (metaplan, 
sortowanie kart, SSM52) wykorzystane podczas prac zespołu. 

 
7.2.2. Model warstwowy 

Jako punkt wyjścia w pracach analitycznych zidentyfikowano dwa wymiary 
operacyjne związane z jakością, sposobem i zakresem operowania portali intrane-
towych: 
 wymiar funkcjonalny (projektowy) – zakres funkcji i ich dopasowanie do 

potrzeb użytkowników; 
 wymiar utrzymania (zarządzania i rozwoju) – sposób utrzymania intranetu 

zgodny z potrzebami użytkowników i specyfiką procesów biznesowych orga-
nizacji. 

Opracowany model portalu intranetowego: 
 stanowi pewną abstrakcję jego zdolności operacyjnych (funkcjonalności i ich 

wykorzystania) oraz sposobu utrzymania (zarządzania zawartością, dostępem, 
rozwojem);  

                                                      
52 Soft System Methodology. 
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 dotyczy ogólnej konstrukcji portali intranetowych, obejmując nie tylko aspekty 
architektury funkcjonalnej, ale i aspekty użytkowania i utrzymania; 

 uzupełnia podział obszarowy przedstawiony w rozdziale 7.1. 
W tym celu, przeprowadziwszy identyfikację obszarów komunikacji wewnętrz-

nej w przedsiębiorstwie (podrozdział 7.1.3) oraz obszarów funkcjonalnych typo-
wych portali intranetowych (podrozdział 2.2), można było następnie przeprowadzić 
identyfikację obszarów operacyjnych związanych z użytkowaniem portali intrane-
towych. 

W efekcie tych prac powstał model wynikający z uogólnienia rzeczywistych 
doświadczeń, analiz, obserwacji, prac projektowych i wdrożeniowych zebranych 
przez ekspertów i praktyków podczas: 
 tworzenia i wdrażania portali intranetowych; 
 doradztwa w zakresie użyteczności, projektowania interakcji i User Experience; 
 audytów komunikacji wewnętrznej i rewitalizacji istniejących intranetów. 

W wyniku prac analitycznych wstępnie zidentyfikowano niemal sto czynników 
składowych funkcjonowania portali intranetowych, które odpowiednio pogrupo-
wane stworzyły układ następujących po sobie ośmiu warstw, składających się na 
model warstwowy pokazany na rysunku 7.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7.8. Model warstwowy portalu intranetowego 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Warstwy pokazane na rysunku 7.8 reprezentują płaszczyzny rzeczywistego 

funkcjonowania portali intranetowych w organizacji, obejmujące zarówno aspekty 

Strategia i kultura  
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Zawartość 

Procesy i procedury 

Zarządzanie 
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cele biznesowe organizacji; strategia komunikacji wewnętrznej;  
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polityka dostępu; zasady tajności; narzędzia dostępu; mobilność; 
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funkcjonalne, jak i operacyjne, ale również strategiczne, związane z rolą portali 
intranetowych w zarządzaniu strategicznym organizacją: 
1. Strategia i kultura – definiuje podstawę koncepcyjną funkcjonowania portalu 

intranetowego w organizacji umocowaną w kulturze i strategii organizacji, 
komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą itd.; warstwa określa ponadto 
planowany, zwrotny wpływ intranetu na kształtowanie kultury organizacyjnej 
w przedsiębiorstwie i osiąganie celów strategicznych. Warstwa ta wytycza 
również cele projektu lub rewitalizacji intranetu oraz wiązane z nim przez or-
ganizację oczekiwania. 

2. Platforma – zapewnia rozwiązania informatyczne, bez których funkcjonowa-
nie portali intranetowych nie byłoby możliwe, ale także usługi i aplikacje po-
mocne w wykonywaniu zadań roboczych. 

3. Zawartość – udostępnia treści informacyjne, dokumenty będące produktami 
procesów biznesowych, operacyjnych i komunikacyjnych oraz działań związa-
nych z zarządzaniem wiedzą. 

4. Procesy i procedury – może zawierać zarówno tekstowe opisy procesów 
i procedur (jak w warstwie Zawartość), jak i zautomatyzowane mechanizmy obie-
gu dokumentów i realizacji procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, niekie-
dy realizowane także z pomocą innych zintegrowanych z intranetem systemów. 

5. Zarządzanie – obejmuje całość działań związanych z zapewnieniem ciągłości 
funkcjonowania portali intranetowych (redakcję zawartości, organizację 
wsparcia technicznego, aktywizację użytkowników czy wspieranie rozwoju in-
tranetu przez kierownictwo). 

6. Dostęp – definiuje zasady zarządzania uprawnieniami dostępu do różnych 
obszarów intranetu oraz określa rozwiązania interakcji mające ułatwić dostęp 
do zawartości intranetu oraz zapewnić użytkownikowi pozytywne przeżycia 
(UX). Określony sposób realizacji rozwiązań w tej warstwie może zwiększać 
lub zmniejszać aktywności pracowników w intranecie. 

7. Aktywność – dotyczy całokształtu zagadnień związanych z przejawami ak-
tywności użytkowników w intranecie, określeniem miejsca portalu intraneto-
wego w ich aktywności zawodowej (ale może i pozazawodowej) oraz ich po-
stawy w zakresie chęci osobistego uczestnictwa w rozwoju portalu 
intranetowego, jego zawartości i budowaniu społeczności. 

8. Wykorzystanie – obejmuje całokształt form faktycznego wykorzystania 
intranetu w organizacji oraz używania wiedzy i innych produktów komunikacji 
intranetowej w wykonywaniu zadań, rozwoju organizacji, a także oddziaływa-
niu na interesariuszy, rynek i otoczenie organizacji.  

Od rzeczywistego powiązania tych warstw i sposobu wykorzystania ich poten-
cjału zależy finalny efekt wdrożenia portali intranetowych w przykładowych 
wymiarach oczekiwanych korzyści (opisanych w rozdziałach 1 i 3): 
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 wspomaganie procesów wewnętrznych; 
 usprawnienie komunikacji wewnętrznej; 
 budowa społeczności pracowniczych; 
 integracja personelu i rozwój pracy zespołowej; 
 zarządzanie zadaniami i stanowiskiem pracy (Digital Workplace); 
 rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego organizacji. 

Jak widać na rysunku 7.8, wymienione warstwy można pogrupować w obszary 
aktywności tworzące od dołu do góry logiczną sekwencję: 
1. Koncepcja: z warstwy Strategia i kultura wynikają rozwiązania koncepcyjne 

przyjęte za podstawę funkcjonowania intranetu w danej organizacji oraz jego 
rola w komunikacji wewnętrznej i kształtowaniu kultury organizacyjnej przed-
siębiorstwa; 

2. Realizacja: warstwy Platforma i Zawartość stanowią techniczną podstawę 
funkcjonowania portalu intranetowego, a warstwa Procesy i procedury wpro-
wadza narzędzia formalizacji w realizacji procesów wewnętrznych w przedsię-
biorstwie. 

3. Utrzymanie: warstwy Zarządzanie i Dostęp definiują zagadnienia związane 
z metodami zapewnienia dostępu do portalu intranetowego oraz zapewnienia 
ciągłości jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. 

4. Użytkowanie: warstwy Aktywność i Wykorzystanie zawierają wszelkie formy, 
w których portal intranetowy jest wykorzystywany, zarówno w wymiarze pra-
cowniczym, jak i organizacyjnym. 

Powyższa sekwencja stanowi odpowiedź na pytania wynikające z oczekiwań 
i potrzeb organizacji: 
 od najwcześniejszej fazy koncepcji portalu – w jakim celu tworzony? jaki ma 

być? jakich rozwiązań ma dostarczyć? 
 przez realizację – jaką? w jaki sposób? 
 przez utrzymanie – jakie? w jaki sposób? 
 do fazy końcowej użytkowania – jakiego? w jaki sposób? z jakimi efektami? 

Zgodnie z kierunkiem strzałek na rysunku 7.8 wymienione cztery obszary ak-
tywności sekwencyjnie tworzą logiczny ciąg postępowania w projektowaniu portali 
intranetowych i powinny być realizowane w określonej kolejności, aby powstałe 
rozwiązania były celowe, przemyślane, użyteczne i dojrzałe, także z uwagi na 
potrzeby organizacji, np. rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego. 

W modelu tym: 
 Koncepcja i Realizacja stanowią aktywności analityczno-twórcze, 
 Użytkowanie stanowi formę weryfikacji oraz walidacji przyjętych założeń 

i sposobu ich realizacji, 
 Utrzymanie stanowi działalność zarządczą, bez której portal nie mógłby funk-

cjonować w sposób ciągły; utrzymanie nie jest procesem wspierającym, ale 
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procesem głównym, od którego zależy życie i rozwój portalu po zakończeniu 
prac projektowych (oraz pomiędzy kolejnymi rewitalizacjami). 

W projektowaniu portali intranetowych pokazana sekwencja w ujęciu czaso-
wym może być realizowana zarówno jako sekwencja liniowa (projekt uruchomie-
nia pierwszego intranetu), jak i – znacznie częściej – jako sekwencja spiralna 
(iteracyjny rozwój portalu przez kolejne rozbudowy, modernizacje i rewitalizacje). 

 
7.2.3. Dojrzałość portali intranetowych 

Model warstwowy portalu intranetowego może być realizowany w różnorodny 
sposób, zależny od poziomu dojrzałości danej organizacji, jej wielkości, roli wy-
znaczonej dla portalu intranetowego, ale przede wszystkim od tego, w jak zaawan-
sowanej formie będą realizowane procesy związane z zapewnieniem ciągłości 
funkcjonowania portalu intranetowego w przedsiębiorstwie. 

Na rysunku 7.9 pokazano schemat powiązań pomiędzy warstwami funkcjono-
wania portalu intranetowego w bardziej zaawansowanej postaci, np. w firmie 
mającej jasno sprecyzowaną wizję roli intranetu w organizacji, zasoby i doświad-
czenie potrzebne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania intranetu, dopracowa-
ne metody zarządzania jego utrzymaniem oraz realizującej planowe działania dla 
aktywizacji pracowników w zakresie wykorzystywania intranetu. 

Organizacja taka zazwyczaj reprezentuje wysoki poziom dojrzałości organiza-
cyjnej i procesowej, zatem portal intranetowy najprawdopodobniej będzie miał 
dokładnie określoną rolę we wspomaganiu komunikacji wewnętrznej i realizacji 
celów strategicznych organizacji. Z reguły będzie reprezentował wysoki stopień 
dojrzałości wynikający z wysokiego stopnia zrealizowania poszczególnych warstw 
opisanych modelem. 

Na rysunku 7.9 przy pomocy strzałek wskazano następujące powiązania mię-
dzywarstwowe: 
A. Utrzymanie  Realizacja: przez to oddziaływanie warstwa Zarządzanie jest 

źródłem wytycznych dla tworzenia Zawartości, pozyskania rozwiązań IT dla 
Platformy oraz określenia, w jakiej formie będą dostępne Procesy i procedury. 
Poprzez to oddziaływanie następuje określenie zasad Dostępu do efektów Rea-
lizacji: Platformy, Zawartości, Procesów i procedur. 

B. Realizacja  Utrzymanie: przez to oddziaływanie realizowane jest sprzężenie 
dostarczające informacji zwrotnej do warstwy Zarządzania i do określenia od-
powiednich rozwiązań w warstwach Dostęp oraz Zawartość. 

C. Realizacja  Użytkowanie: oddziaływanie to (rozwiązania Realizacji obejmu-
jące sposób realizacji Zawartości, Platformy oraz Procesów i procedur) deter-
minują Aktywność pracowników i Wykorzystanie intranetu w organizacji. 

D. Utrzymanie  Użytkowanie: oddziaływanie to (rozwiązania Utrzymania) 
determinują Aktywność pracowników i Wykorzystanie intranetu w organizacji. 
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E. Użytkowanie  Utrzymanie: oddziaływanie to (informacje zwrotne z Użytko-
wania) wpływa na aktywności związane z Utrzymaniem intranetu (w warstwach 
Zarządzanie i Dostęp). 

F. Użytkowanie  Strategia i kultura: oddziaływanie to (informacje zwrotne 
z Użytkowania) w wymiarze długoterminowym wpływa na Koncepcję intranetu 
w organizacji i jego miejsce w Strategii i kulturze organizacji. 

G. Koncepcja  Utrzymanie: oddziaływanie to (modyfikacje w Koncepcji, ale 
najpierw w warstwie Strategia i kultura) w wymiarze długoterminowym wpły-
wa na rozwiązania Zarządzania i Dostępu zapewniające ciągłość Utrzymania 
intranetu w organizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7.9. Model funkcjonowania portalu intranetowego w zaawansowanej  
postaci (wysoki poziom dojrzałości portalu) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Powyższe oddziaływania omówiono jako przykładowe; w rzeczywistości nie-

które z nich mogą być dwukierunkowe. 
Z kolei na rysunku 7.10 pokazano schemat powiązań pomiędzy warstwami 

funkcjonowania portalu intranetowego w postaci słabo rozwiniętej, np. w firmie 
niemającej sprecyzowanej koncepcji roli, jaką intranet ma odgrywać w organizacji, 
ani pomysłu, jak posiadanym portalem intranetowym planowo zarządzać. 

Organizacja taka zazwyczaj reprezentuje niski poziom dojrzałości organizacyj-
nej i procesowej, zatem portal intranetowy najprawdopodobniej będzie charaktery-
zował niski poziom zaawansowania i niski poziom dojrzałości w porównaniu 
z przykładem omówionym poprzednio. Portal intranetowy najprawdopodobniej nie 
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będzie miał określonej roli ani we wspomaganiu komunikacji wewnętrznej, ani 
w realizacji procesów bieżących czy celów strategicznych organizacji. W tej sytua-
cji z reguły brak wykwalifikowanej kadry menedżerskiej komunikacji wewnętrznej 
lub redaktora portalu intranetowego, zatem jego zawartość pozostaje nie w pełni 
dopasowana do potrzeb użytkowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7.10. Model funkcjonowania portalu intranetowego w początkowej postaci 
(niski poziom dojrzałości portalu) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Realizacja portalu jest zatem na dość niskim poziomie i pełni on rolę głównie 

informacyjną. W obszarze Realizacja warstwy Platforma i Zawartość stanowią 
główny punkt uwagi, a Procesy i procedury mogą w ogóle nie występować jako 
odrębna warstwa i być dostępne w Zawartości jedynie jako opisy tekstowe, a nie 
jako automatyczne obiegi dokumentów elektronicznych spotykane w bardziej 
zaawansowanych portalach intranetowych. Ponieważ z reguły brak alokowanych 
zasobów (finansowych, osobowych) potrzebnych do zapewnienia ciągłości funk-
cjonowania intranetu, nie zostały też opracowane metody planowego zarządzania 
utrzymaniem portalu, nie ma też przedstawiciela zarządu będącego „sponsorem” 
projektów związanych z komunikacją wewnętrzną i intranetem. Opiekę nad intra-
netem często w omawianej sytuacji sprawuje informatyk zakładowy zamieszczają-
cy nową zawartość pochodzącą od różnych osób w organizacji. Brak koordynatora 
intranetu od strony redakcyjno-merytorycznej. Nie realizuje się też planowych 
działań aktywizujących pracowników w zakresie wykorzystywania intranetu. 
Ponieważ brak zawansowanego zarządzania Dostępem (zwykle ograniczonego do 
podstawowego systemu uprawnień), brak też ergonomii i dbałości o User Expe-
rience oraz budowę pozytywnych relacji on-line. Interaktywność portalu jest dość 
słaba, zatem nie ma też planowego oddziaływania na aktywność pracowników 
w intranecie. 
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Omawiana tutaj sytuacja jest zwykle konsekwencją braku przemyślanej Kon-
cepcji oraz niedostatku lub wręcz braku rozwiązań w warstwie Strategii i kultury, 
co jest częste np. w małych firmach. W efekcie formy wykorzystania takiego 
portalu są ubogie, jego użytkowanie jest znacznie poniżej możliwości i portal na 
ogół służy jedynie jako składnica dokumentów potrzebnych w codziennej pracy. 

Również i w tym przypadku powyższe oddziaływania omówiono jako przykła-
dowe; w rzeczywistości niektóre z nich mogą być dwukierunkowe. 

 
7.2.4. Czynniki składowe portalu intranetowego  

Model warstwowy podejmuje próbę szerokiego ujęcia problematyki portali in-
tranetowych w organizacji, zarówno jeśli chodzi o zakres obsługiwanych obszarów 
komunikacji wewnętrznej, jak i o dynamiczne ujęcie zmian podlegających wpły-
wowi czasu w całym cyklu życia portalu. 

Model warstwowy nawiązuje zarówno do zidentyfikowanych elementów archi-
tektury funkcjonalnej (obszary funkcjonalne wynikające z obszarów komunikacji 
wewnętrznej), jak i do czynników związanych z zarządzaniem i utrzymaniem 
portali intranetowych (podział warstwowy). 

Podział obszarowy: 
 reprezentuje ujęcie statyczne, obrazujące strukturę funkcji portalu; 
 pokazuje obszary komunikacji wewnętrznej i wynikające z nich obszary funk-

cjonalne portali intranetowych nawiązujące do struktury funkcjonalnej portali 
intranetowych (rodziny funkcji i moduły); 

 szeroka funkcjonalność portalu nie zawsze oznacza sukces portalu (przyswoje-
nie w codziennej pracy) i jego dopasowanie do potrzeb organizacji oraz ocze-
kiwań pracowników. 
Podział warstwowy: 

 stanowi próbę ujęcia dynamicznego; 
 wskazuje obszary procesowe (procesy, warstwy) zjawisk mających wpływ na 

udane zastosowanie portalu w organizacji; 
 obejmuje różne procesy (etapy) rozłożone w czasie (zatem dynamiczne 

i oddziaływujące ze sobą w czasie): zagadnienia projektowe (koncepcję i reali-
zację), utrzymanie oraz użytkowanie (wykorzystanie). 
Jak wspomniano w rozdziale 7.1, w wyniku zespołowych prac analitycznych 

zidentyfikowano prawie 100 czynników składowych portali intranetowych. Osta-
tecznie w wyniku selekcji do dalszych analiz wybrano 80 czynników (pogrupowa-
nych w 8 warstw operacyjnych opisanych w modelu warstwowym), które opisano 
w tabeli 7.1.  
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Tab. 7.1. Dekompozycja portalu intranetowego – czynniki składowe 

Kwestionariusz ankietowy – elementy składowe portalu intranetowego 

Poniższy kwestionariusz został opracowany jako propozycja instrumentu badawczego do wykorzystania w ocenie 
postrzeganego wpływu intranetu na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. 
Kwestionariusz składa się z ośmiu sekcji, które dotyczą różnych aspektów wykorzystywania portali intranetowych 
w przedsiębiorstwie. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy.  
 

1. WYKORZYSTANIE 

 
1.1. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu w codziennej pracy (w biurze, zakładzie, oddziale 
itp.) 

 1.2. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu po godzinach pracy 

 
1.3. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu przy kliencie / kontrahencie / partnerze (podmioty 
trzecie) 

 1.4. ilość inicjatyw / projektów powstałych na bazie lub z wykorzystaniem intranetu 
 1.5. wykorzystanie intranetu przy podejmowaniu decyzji zarządczych 

 
1.6. współpraca opiekunów intranetu z innymi menedżerami / szefami projektów (np. z wewn. gazetką, 
innymi systemami, newsletterem) 

 
1.7. używanie intranetu i korzystanie z jego zasobów pod wpływem rekomendacji otrzymanej od innego 
współpracownika 

2. AKTYWNOŚĆ 

 2.1. długość odwiedzin (średni jednorazowy czas przebywania użytkownika w intranecie) 
 2.2. częstość odwiedzin pracowników w intranecie 
 2.3. ilość używanych funkcji / modułów / aplikacji intranetowych podczas jednego dnia pracy 
 2.4. komentowanie (tekstem) i ocenianie (gwiazdki i lajki) treści intranetowych przez pracownika 

 
2.5. tworzenie i dodawanie przez pracownika autorskich dokumentów, informacji, treści (utwory i wiedza 
pracowników) 

 2.6. czytanie przez pracowników treści stworzonych przez innych pracowników 
 2.7. potwierdzanie zapoznania się z materiałami, dokumentami przez pracownika / stanowisko 
 2.8. prowadzenie przez pracownika bloga lub własnego profilu osobowego 

 
2.9. wzajemne polecanie (automatyczne i półautomatyczne) ciekawych treści intranetowych przez pracow-
ników 

 
2.10. zgłaszanie przez pracowników niedoborów / ubytków / błędów treści / informacji i wiedzy zgromadzo-
nej w intranecie 

 2.11. zgłaszanie przez intranet pomysłów i inicjatyw pracowniczych 

 
2.12. ocenianie przez ekspertów wewnętrznych wiedzy / pomysłów / inicjatyw zgłaszanych (wprowadza-
nych) przez pracowników 

 2.13. tworzenie społeczności pracowników w intranecie 

3. DOSTĘP 

 3.1. opracowana i znana pracownikom polityka bezpieczeństwa danych, wiedzy i tajności informacji 
 3.2. dostęp przez telefon, smartfon, inne urządzenia mobilne 
 3.3. dokumenty i aplikacje dostępne w chmurze 
 3.4. architektura informacji (rozmieszczenie i dostępność treści) 
 3.5. użyteczność, łatwość obsługi intranetu 
 3.6. grafika i atrakcyjność wizualna intranetu 
 3.7. łatwość zalogowania się i dostępu do zawartości intranetu 
 3.8. konieczność używania VPN lub innego dedykowanego kanału dostępu do intranetu 
 3.9. szybkość otwierania się stron i dokumentów intranetowych 

4. ZARZĄDZANIE 

 4.1. osobiste zaangażowanie zarządu w intranet i komunikację wewnętrzną 
 4.2. zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla w intranet i komunikację wewnętrzną 
 4.3. udział ekspertów i specjalistów wewnętrznych w rozwoju aplikacji i procesów intranetowych 
 4.4. liczebność zespołu intranetowego (redakcja / administracja / zarządzanie) 
 4.5. funkcjonowanie w organizacji menedżera zarządzania wiedzą lub kapitałem intelektualnym 
 4.6. spisane zasady korzystania z intranetu (regulamin intranetu) 
 4.7. promocja intranetu i jego treści (kampanie, mailingi, newslettery wewnętrzne) 
 4.8. realizacja szkoleń z intranetu (obsługa / zarządzanie treścią / administracja / inne) 

 
4.9. stały monitoring realizacji i ewaluacja przyjętej strategii komunikacji / intranetu / strategia rozwoju 
zarządzania wiedzą / kapitału intelektualnego 
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5. PROCESY I PROCEDURY 

 5.1. udział pracowników w realizacji procesów biznesowych wspomaganych intranetem 
 5.2. ilość obsługiwanych procesów administracyjnych organizacji w intranecie 
 5.3. zintegrowanie procesów intranetowych z innymi systemami (ERP, finansowe, kadrowe) 
 5.4. wspomaganie procesów administracyjnych w organizacji przez funkcje intranetu 
 5.5. spisane i opublikowane procedury organizacyjne (zasady, regulaminy, rozporządzenia) 
 5.6. wspomaganie obsługi projektów i zadań bieżących przez funkcje intranetu 

 
5.7. możliwość zgłaszania przez intranet uwag i zastrzeżeń do procedur i zasad funkcjonujących w 
organizacji 

 5.8. funkcjonowanie lokalnego helpdesku – możliwość zadawania pytań ekspertom wewnętrznym 
 5.9. opublikowane zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników / dyrektorów / stanowisk 

6. ZAWARTOŚĆ 

 6.1. wolumen treści zgromadzonych w intranecie (dokumenty / wiedza / informacje / artykuły) 
 6.2. częstość dodawania artykułów, newsów, aktualności i wpisów innego rodzaju 
 6.3. aktualność treści intranetowych 
 6.4. przystępność języka, jakim pisane są artykuły w intranecie 

 
6.5. określony standard interfejsu użytkownika, kultura języka komunikacji (w tym intranetowej) w organiza-
cji 

 6.6. punktualność, czyli tempo dostarczania potrzebnej wiedzy i informacji do intranetu 
 6.7. powszechny i widoczny dostęp do statystyk czytania i otwierania dokumentów intranetowych 
 6.8. objętość (wielkość) informacji / artykułów 
 6.9. treści w bazie wiedzy zatwierdzone przez ekspertów (wiedza zweryfikowana) 

 
6.10. treści w bazie wiedzy wpisywane przez użytkowników bez nadzoru opiekunów merytorycznych (typ 
wiki) i formalnego zatwierdzenia 

 6.11. udostępnianie w intranecie treści ze źródeł zewnętrznych (z serwisów branżowych, innych) 
 6.12. anonimowość wpisów intranetowych 
 6.13. wiedza o tym, kto stworzył wpis do bazy / artykuł / dodał dokument (treści podpisane) 

 
6.14. możliwość szybkiego czata wideo lub tekstowego z autorem dokumentu, przeczytanego artykułu, 
wpisu do bazy wiedzy 

 6.15. profesjonalizm przygotowania (jakość) treści / dokumentów w intranecie 

 
6.16. wdrożony i przestrzegany standard na wpisy do intranetu / standard na dokumenty / na wpisy do bazy 
wiedzy 

7. PLATFORMA  

 7.1. poziom nowoczesności aplikacji i platformy intranetowej 
 7.2. ilość dostępnych funkcji / modułów intranetu 
 7.3. zintegrowanie intranetu z innymi aplikacjami biznesowymi 
 7.4. istnienie kiosków intranetowych / platformy prezentacji danych w holach, stołówkach itp. 
 7.5. klasa (marka) komputera, z którego pracownik łączy się z intranetem 
 7.6. zapewniony stały rozwój i utrzymanie platformy technologicznej 
 7.7. hostowanie intranetu wewnętrznie (wewnętrzna serwerownia) 
 7.8. hostowanie intranetu na zewnątrz (chmura lub inny dostawca) 

8. STRATEGIA I KULTURA 

 
8.1. funkcjonująca w organizacji strategia komunikacji wewnętrznej / strategia zarządzania wiedzą / 
strategia kapitału intelektualnego 

 8.2. opracowana i wdrożona w intranecie strategia zarządzania wiedzą i/lub kapitałem intelektualnym 
 8.3. zgodność intranetu ze strategią rozwoju i/lub strategią rynkową organizacji 
 8.4. wyznaczone wskaźniki efektywności intranetu i ich monitorowanie 
 8.5. nadzór nad intranetem prowadzony przez przedstawiciela zarządu 
 8.6. nadzór nad intranetem prowadzony przez kluczowych dyrektorów 
 8.7. prowadzenie audytu intranetu i audytu komunikacji 
 8.8. prowadzenie regularnych działań ewaluacyjnych i rewitalizacji intranetu 
 8.9. charakter pracy danej grupy pracowników i całej organizacji 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Lista 80 czynników składowych wymienionych w tabeli 7.1 reprezentuje przede 

wszystkim czynniki mające wpływ na sukces portalu intranetowego jako rozwią-
zania socjoorganizacyjnego, a nie tylko informatycznego, wdrażanego pod kątem 
oczekiwań organizacji zainteresowanej rozwojem zarządzania wiedzą i swojego 
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kapitału intelektualnego. Na dalszym etapie prac te czynniki składowe zostaną 
wykorzystane jako elementy: 
 macierzy powiązań czynników składowych portalu intranetowego potencjalnie 

oddziaływujących na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 
w organizacji; 

 kwestionariusza ankietowego, który posłuży do przeprowadzenia badań 
w powyższym zakresie. 

7.3. Zarządzanie utrzymaniem portali intranetowych 

7.3.1. Zarządzanie intranetem i jego zawartością 

Chcąc scharakteryzować modele zarządzania intranetem, należy zaznaczyć, że 
rzeczywiste wykorzystanie portali intranetowych najczęściej będzie się różnić 
w przypadku różnych jednostek, a nawet poszczególnych stanowisk. Stosowanie 
danego podziału i użycie takich, a nie innych aplikacji do realizacji celów posta-
wionych danemu obszarowi oddziaływania intranetu wpływa bezpośrednio na 
sposób zarządzania intranetem. 

Warto wspomnieć, że historycznie intranet posiadał swojego tzw. jedynego 
właściciela (intranet owner). Początkowo były to działy IT, które naturalnie wpły-
wały na zakres i kształt intranetu. Następnie intranet był w rękach działu PR, HR, 
a także marketingu. Dzisiaj o właścicielstwie intranetu decydują postawione przed 
nim cele i sposoby ich rozliczania przez dyrekcje i zarządy, więc finalnie właści-
cielem intranetu staje się często dział komunikacji wewnętrznej, dział zarządzania 
wiedzą czy dział HR. Widoczny jest też trend, że kluczowe obszary intranetu 
powierzane są osobom odpowiedzialnym za kapitał intelektualny lub procesy 
biznesowe. 

Ważne, aby przyjęta metoda zarządzania intranetem była powszechnie znana 
i respektowana w organizacji. Coraz więcej organizacji określa zasady funkcjono-
wania intranetu albo uchwałą zarządu, albo rozporządzeniem czy regulaminem 
typu internet governance. Takie praktyki świadczą o poważnym umocowaniu 
samego intranetu, ale również zarządzających nim osób. Jasne stają się zasady 
i oczekiwania zapisane w celach i metodach funkcjonowania intranetu oraz zawar-
tych w nim treści. 

Zadaniem przyjętego przez daną organizację modelu zarządczego dla intranetu 
i komunikacji wewnętrznej jest umożliwienie jak najefektywniejszej realizacji 
założonych celów. Nie ma jednej słusznej metody zarządczej, jednak w tym miej-
scu należy wskazać kilka najczęściej stosowanych modeli zarządczych. 

Przedstawione poniżej modele zarządcze dla intranetu odzwierciedlają obser-
wowane w praktyce biznesowej metody opieki nad intranetem. Odrębną kwestią 
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jest zapewnienie zaplecza technologicznego i doradczego dla intranetu. Można to 
realizować poprzez wsparcie wewnętrznych jednostek (IT, audyt) lub zewnętrz-
nych konsultantów i dostawców technologii i infrastruktury. Coraz częściej spoty-
kane są organizacje, które zarządzanie intranetem i jego utrzymanie zlecają wyspe-
cjalizowanym firmom (intranet outsourcing). 

 

Intranet scentralizowany 
Charakteryzuje go jeden, silnie umocowany właściciel intranetu. Tym właści-

cielem najczęściej jest dyrektor działu, któremu powierzono odpowiedzialność za 
intranet (często całą komunikację wewnętrzną). Stosowanie tego modelu wynikać 
może ze świadomej decyzji o centralizacji zarządzania i skupieniu odpowiedzial-
ności za cały intranet w jednych rękach, ale również ze wczesnego etapu rozwoju, 
na jakim pozostaje komunikacja wewnętrzna w danej organizacji. Organizacje 
w tej wczesnej fazie nie mają pełnej świadomości konieczności (lub wręcz nie 
uważają za niezbędne) ustanowienia odpowiedzialności dla dedykowanych obsza-
rów i zadań komunikacyjnych. 

 

Intranet wyspowy (jurydyczny) 
System wydzielonych obszarów intranetu (subintranetów) z ustanowieniem dla 

nich odrębnych zarządców pozwala na realizowanie szczególnej i wyłącznej polityki 
w obrębie tzw. jurydyki53 intranetu. Przykładem takiej samostanowiącej sekcji 
intranetu jest podintranet dla działu handlowego. Motywacją i podstawą tworzenia 
takiego modelu jest zróżnicowana struktura organizacyjna charakteryzująca się 
dużymi rozbieżnościami w sposobie zarządzania i właśnie komunikacji. Model ten 
cechuje niski poziom współpracy i brak koordynacji np. kosztowo-inwestycyjnej, 
wyboru technologii dla rozwoju, optymalizacji procesowej, a przede wszystkim 
brak transferu dobrych praktyk i pomysłów rozwojowych. 

 

Intranet satelitarny 
Rozwinięciem systemu wyspowego (jurydycznego) jest system satelitarny. 

W tym modelu wyróżniamy silną jednostkę (lub osobę) odpowiedzialną za realiza-
cję strategii komunikacji i intranetu oraz za koordynację kluczowych aspektów 
działania obszarów działających satelitarnie w strukturze intranetu. Te satelity to 
działy lub obszary posiadające swoich zarządców merytorycznych, którzy moderu-
ją i rozwijają dany obszar. W ich gestii leżą też treści danego obszaru (ich punktu-
alność, aktualność i jakość). Natomiast rozwój całej komunikacji i zarządzanie 
globalne użytkownikami intranetu leży w gestii szefa intranetu i komunikacji 
wewnętrznej. 
                                                      
53 Jurydyka (łac. iuridicus = prawny) – osada obok miasta królewskiego, rzadziej enklawa na grun-
tach miejskich, niepodlegająca władzom miejskim i miejskiemu sądownictwu. W odniesieniu do 
intranetu oznacza obszar niezależny (wyspę) na mapie intranetu, ale poza bezpośrednim wpływem 
kierownictwa i administratora intranetu. Jest sekcja zarządzana samodzielnie przez właściciela 
obszaru, działu, pionu.  
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Intranet konsyliarny 
W systemie konsyliarnym mamy do czynienia z tzw. komitetem sterującym in-

tranetem. Zarządzanie odbywa się poprzez wspólne narady i decyzje. Wyraźnie 
rozpoznawane są role układu, do którego np. wielu dyrektorów działów wnosi 
różne kompetencje i usługi dla zarządzania i rozwoju intranetu jako metody pracy 
i wymiany informacji w organizacji. W tym modelu dużym wyzwaniem jest rozli-
czenie odpowiedzialności za osiąganie wyznaczonych celów. 

 

Intranet outsourcingowy 
Z perspektywy zarządzania outsourcingowy intranet cechuje to, że cała odpo-

wiedzialność za jego rozwój i realizację strategii spoczywa na zewnętrznej firmie 
doradczej. Ważne, aby w tym modelu zewnętrzni konsultanci mieli w organizacji 
silny mandat do podejmowania decyzji i realizowania wyznaczanych zadań 
i projektów. 

 
7.3.2. Role uczestników zarządzania i rozwoju portali intranetowych 

Zarządzanie zawartością intranetu związane jest z przyjętym modelem zarząd-
czym. Determinowane jest jednak przez bardziej złożony zestaw czynników. 
Takim podstawowym czynnikiem wpływu na tworzenie i dostarczanie treści 
w intranecie jest kultura organizacji. To z niej wynikają możliwości stosowania 
poszczególnych modeli. Z uwagi na różnorodność potrzeb najczęściej stosowane są 
modele mieszane, które najbardziej wspierają realizację strategii komunikacji 
wewnętrznej i zarządzania informacją i wiedzą. 

 

Role w portalu intranetowym 
W każdym modelu dostarczania treści i zarządzania intranetem wyróżnia się 

kilka poniżej scharakteryzowanych kluczowych ról. 
1. Użytkownik – każda osoba, która ma dostęp do intranetu. Użytkownikiem 

może być pracownik, współpracownik, kontraktor, a w szczególnych przypad-
kach klient, partner biznesowy, podwykonawca (wówczas intranet zaczyna 
pełnić funkcje extranetowe). 

Dostęp dla użytkownika może być pełny, tj. do wszystkich możliwych 
funkcji i treści intranetu (taki użytkownik najczęściej określany jest administra-
torem intranetu), bądź niepełny. Najczęściej użytkownik posiada prawa i do-
stęp do wybranych treści i funkcji intranetowych. W praktyce oznacza to, że 
korzysta np. z wybranych kategorii wiedzy lub bibliotek dokumentów czy 
określonych kategorii ogłoszeń i aktualności. Stosuje się również szczegółowe 
wyróżnienie strefy lub stref, do jakich użytkownik ma dostęp. Wówczas takie-
go użytkownika przyjęło się określać użytkownikiem obszaru, aplikacji lub 
modułu. Użytkownik nie tylko przegląda, czyta i korzysta z treści intraneto-
wych. W niektórych modelach jest on również ich ważnym dostawcą. Jak już 
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wspomniano, takie treści określane są terminem Intranet User Generated Con-
tent (IUGC). Są to treści w formie wpisów, komentarzy, artykułów, danych, 
ale i prostych ocen przyznawanych w formie gwiazdek, lubiętów czy niechę-
tów54. Są one wprowadzane bezpośrednio w aplikacjach intranetowych, rzadko 
podlegają akceptacji, a w wyjątkowych sytuacjach są moderowane. 

2. Korespondent intranetowy – osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie w orga-
nizacji różnego rodzaju informacji i przekazywanie ich pośrednio lub bezpo-
średnio do intranetu. Te treści bardzo często podlegają weryfikacji i akceptacji 
(administratora lub redaktora sekcji lub całego intranetu), a dopiero potem są 
publikowane. Korespondenci mogą pozyskiwać różnego rodzaju informacje. 
Najczęściej opisują wydarzenia, projekty czy inicjatywy mające miejsce w re-
prezentowanym przez nich dziale, pionie lub lokalizacji (korespondenci działo-
wi). Zdarza się, że w strategicznych projektach i programach oraz inicjatywach 
podejmowanych w organizacji ustanawiani są dedykowani korespondenci. Cie-
kawym rozwiązaniem są korespondenci danych, systemów i obszarów. To osoby 
zasilające głównie systemy raportowania i analizy biznesowe. Korespondenci 
intranetowi mogą pracować z nadania i wówczas najczęściej ich obowiązki za-
pisane są w zakresie ich obowiązków. Ale wyróżniamy też korespondentów 
działających ad hoc, czyli takich pracowników, którzy wykorzystując pozy-
skane dane, informacje czy materiały, przesyłają je do redakcji, administratora 
czy zarządcy intranetu. Aby system korespondencji ad hoc mógł funkcjono-
wać, wymagane jest wypromowanie takiej praktyki i ustalenie zasad motywo-
wania pracowników do takich działań. Korespondenci intranetowi w niektó-
rych przejmują dodatkową funkcję polegającą na przekazywaniu informacji do 
reprezentowanych jednostek (jest to realne wsparcie dla intranetu). 

3. Redaktor główny (naczelny) intranetu – osoba o kompetencjach redaktor-
skich i organizacyjnych, która odpowiada kompleksowo za wszystkie treści in-
tranetu, zna strategię intranetu oraz komunikacji wewnętrznej i podporządko-
wuje jej swoje decyzje redakcyjne. Pozyskuje dane, dokumenty i informacje, 
redaguje je i publikuje w odpowiednich sekcjach lub zleca ich publikację ze-
społowi redakcyjnemu. Osoba ta nadzoruje rozwój treści, analizuje ich wolu-
men, statystyki odwiedzin, zachowania użytkowników. W przypadku gdy nie 
wydzielono funkcji administratora intranetu, redaktor główny w swojej gestii 
ma również prace administracyjne. 

4. Redaktor sekcji – osoba o kompetencjach redaktorskich dostarczająca treści 
w wybranych obszarach intranetu. Redaktorzy wchodzą w skład zespołu re-
dakcyjnego. W takim zespole najczęściej zadania i obszary są podzielone, 

                                                      
54 Terminy lubięty i niechęty narodziły się w projektach firmy Kolibro wraz ze stosowaniem 
w intranetach prostych form wyrażania poparcia lub dezaprobaty przez użytkownika intranetu dla 
przeczytanych treści (przez analogię do lajków i hejtów/dislajków na Facebooku). 
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a odpowiedzialność za nie zostaje przypisana poszczególnym redaktorom.  
Najczęściej redaktorzy sekcji podlegają redaktorowi głównemu intranetu. Tam, 
gdzie nie wyróżniono funkcji redaktora głównego intranetu, zespół podlega 
bezpośrednio pod zarząd lub dyrekcję. Wówczas najczęściej jego zwierzchni-
kiem jest dyrektor komunikacji wewnętrznej lub inny menedżer pełniący funk-
cję zarządcy intranetu (intranet manager). 

5. Moderator obszaru (modułu) – osoba ta zwyczajowo nie dostarcza treści do 
portalu intranetowego. Jej podstawowym zadaniem jest ocena, akceptacja i ko-
rekta treści wprowadzanych przez użytkowników. Czasami ma cele stricte 
cenzorskie – sprawdza, czy treści są zgodne z przyjętym regulaminem i kulturą 
(języka i postaw pracowniczych). Często moderacja polega na klasyfikacji 
właściwych treści do odpowiednich sekcji portali intranetowych. Przykładem 
takiego działania jest klasyfikacja zgłoszeń w helpdesku merytorycznym, bazie 
wiedzy czy w banku pomysłów. 

6. Ekspert obszaru, moderator merytoryczny – we współczesnych intranetach 
funkcjonuje wiele modułów i aplikacji wymagających stałej opieki meryto-
rycznej. Odpowiedzialność za te kwestie spoczywa na osobach, które zostały 
umocowane w strukturze intranetu (również zakresem obowiązków na stano-
wisku pracy) jako moderatorzy merytoryczni. Ta rola w intranecie gwarantuje, 
że treści proponowane i wprowadzane przez użytkowników przechodzą wery-
fikację merytoryczną. Do tych osób użytkownicy mogą zgłaszać się z pytania-
mi i wątpliwościami. Eksperci obszarów odpowiedzialni są za wyznaczanie 
niedoborów właściwych dokumentów czy informacji w danej sekcji intranetu. 
Pełnią też funkcję komentatorów i mentorów dziedzinowych. Eksperci obsza-
rów odgrywają ważną rolę w systemach zarządzania wiedzą (potwierdzając np. 
poprawność i kompletność wiedzy zgromadzonej w bazie wiedzy w intrane-
cie). Działają także w przestrzeni poza portalem intranetowym, udzielając bez-
pośrednich porad i konsultacji w obszarach wiedzy (zapytania mogą być ob-
sługiwane taką aplikacją intranetu jak Helpdesk Merytoryczny. 

7. Administrator intranetu – bardzo ważna rola w portalu intranetowym. Ad-
ministrator przede wszystkim dba o dostępność intranetu i poprawność jego 
działania. Realizuje założenia strategii dla intranetu w zakresie jego rozwoju. 
Udziela praw i dba o bezpieczeństwo zgromadzonych danych i dokumentów. 
Współdecyduje o architekturze funkcjonalnej i technicznej intranetu, współ-
tworzy lub opiniuje dokumentacje funkcjonalne i techniczne tworzonego lub 
rozwijanego intranetu. Współpracuje z dostawcą technologii i infrastruktury 
oraz z wewnętrznym działem IT. 

8. Zarządca (menedżer) intranetu – inaczej ujmując, właściciel portalu intrane-
towego. Na nim spoczywa zarządzanie wszystkimi osobami i zespołami intra-
netowymi. Zarządca intranetu odpowiada za realizację, monitorowanie i rapor-
towanie efektów dla poszczególnych wyznaczonych celów. Jeśli nie jest to ta 
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sama osoba, menedżer intranetu raportuje do szefa komunikacji wewnętrznej 
lub innej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie komunikacją, wiedzą i infor-
macją w organizacji. 

9. Dyrektor komunikacji wewnętrznej – nie w każdej organizacji wydzielono 
dział i dyrektora komunikacji wewnętrznej. Niezależnie od tego, jaki dział re-
prezentuje dany dyrektor czy menedżer (IT, HR, PR czy inny), jest to osoba 
odpowiedzialna za badanie, projektowanie strategii, wyznaczanie celów glo-
balnej (dla organizacji) polityki komunikacji wewnętrznej, intranetu, zarządza-
nia wiedzą i coraz częściej kapitałem intelektualnym. Równie poprawnym mo-
delem jest rozdzielność tych funkcji i ustanawianie niezależnych dyrektorów 
dla komunikacji wewnętrznej i osobno dla zarządzania wiedzą. Umocowanie 
odpowiedzialności za wycenę, rozwój i monitoring kapitału intelektualnego co-
raz częściej ma miejsce na poziomie zarządów i dyrekcji generalnych. Oznacza 
to, że zarządzanie kapitałem intelektualnym jest obszarem strategicznym. 

10. Członek komitetu sterującego – to osoba reprezentująca z wysokimi kwalifi-
kacjami merytorycznymi i zarządczymi, która współdecyduje o globalnym 
rozwoju komunikacji, intranetu jako narzędzia, wiedzy i kapitału intelektualne-
go. Ta rola występuje głównie w konsyliarnym modelu zarządzania intranetem. 

11. Zarząd, dyrekcja generalna – zasadniczo nie jest możliwy właściwy wzrost 
i rozwój komunikacji, intranetu, wiedzy i kapitału intelektualnego bez udziału 
najwyższych władz organizacji. Z badań (audyty komunikacyjne, audyty struk-
tury organizacyjnej, rewitalizacje i tworzenie strategii komunikacji i wiedzy) 
wynika, że systemy te bez zapewnienia aktywnego i decyzyjnego udziału za-
rządzających skazane są na stagnację, a nierzadko na regres. 

 
7.3.3. Modele zarządzania zawartością portali intranetowych 

Proste modele zarządzania treściami w portalu intranetowym 
Proste modele zakładają teoretycznie działanie samodzielne. W praktyce stoso-

wane są rzadko, jednak sposób działania i efekty osiągane w modelach prostych 
składają się na budowanie modeli złożonych. 

 

1. Model powszechny (społeczny). W dobie rozwiniętych serwisów i portali 
społecznościowych jest najbardziej promowanym i można powiedzieć modnym 
modelem dostawy treści do intranetu. Zakłada on, że każdy pracownik z własnej 
woli bardzo aktywnie i często będzie wprowadzał treści do intranetu. Warunkiem 
istnienia takiego modelu jest właściwa, nadrzędna dla takich praktyk kultura organi-
zacji, a dokładniej mówiąc – zmotywowanie i rozumienie przez pracowników korzy-
ści płynących z takiej aktywności. Model społeczny wymaga więc albo już istnieją-
cych nawyków i postaw pracowniczych, albo dużego wsparcia promocyjnego 
i metodycznego. 
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2. Model redakcji centralnej. Właściwy dla intranetów z przewagą sekcji in-
formacyjnych i newsowych. Oznacza funkcjonowanie zespołu redaktorów pozy-
skujących informacje do publikacji z całej organizacji. Innymi słowy, cała zawar-
tość intranetu powstaje jak wydanie gazety, co oznacza, że redakcja ponosi całą 
odpowiedzialność za merytorykę treści intranetowych. Redakcja nieposiadająca 
kompetencji dziedzinowych oraz niemogąca realizować strategii i taktyki informa-
cyjnej poszczególnych obszarów w praktyce skupia się na publikowaniu prostych 
aktualności i komunikatów z zarządu, dyrekcji lub od przedstawicieli działów. 
W tym modelu nie jest ważne, z jakiego działu pochodzą osoby wchodzące w skład 
redakcji centralnej. Jednak zauważalne są różnice w akcentach publikowanych 
treści, kiedy redakcja umocowana jest w dziale HR, PR czy IT. Literalne potrakto-
wanie scentralizowanej redakcji sprawia, że każda treść i inicjatywa przechodzi 
przez ręce redaktorów zajmujących się publikowaniem treści. 

 

3. Model redakcji rozproszonej. Model w sposobie działania zbliżony jest do 
redakcji centralnej, jednak spotykamy w nim redaktorów, moderatorów i eksper-
tów dziedzinowych, którzy stanowiąc wspólną redakcję, reprezentują własne 
obszary, działy i piony. Pomimo że redaktorzy nie występują w roli ekspertów, to 
i tak model ten daje większe możliwości w zakresie merytorycznego i jakościowe-
go kształtowania pozyskiwanych i publikowanych treści. Prace takiego zespołu 
koordynowane są najczęściej przez redaktora głównego (naczelnego). W tym 
modelu często aktywna jest rola korespondenta (komunikatora) intranetowego, 
czyli osoby (osób), która nie musi fizycznie pracować w redakcji, jednak jest z nią 
w stałym kontakcie. 

 

3. Model redakcji wyspowych (jurydycznych). Oznacza tak naprawdę istnie-
nie wielu subintranetów działowych, obszarowych i lokalizacyjnych. Rzadko 
dochodzi do współpracy redaktorów tych obszarów. Również niezależnie realizo-
wane są polityki i strategie. Z perspektywy globalnych celów organizacyjnych oraz 
ze względu na ograniczone możliwości współpracowania i zarządzania treściami 
ten model uważany jest za mało wydajny. Nie wyklucza to jednak możliwości 
efektywnego zarządzania treściami w wybranych (realnie różnych i niezależnych) 
obszarach. Opisano to w modelach zarządczych intranetu. 

 

4. Model administracyjny. Oznacza, że nie zawiązała się żadna redakcja. Na 
poziomie całej organizacji panuje duża dowolność na wprowadzanie treści do 
istniejących modułów i sekcji, a administrator intranetu udziela praw dostępowych 
i redakcyjnych oraz dopuszcza treści do publikacji. W zasadzie nie istnieje cało-
ściowa strategia komunikacji lub nie jest ona koordynowana. Administrator nie 
odpowiada bowiem za cykliczność, jakość czy aktualność wprowadzanych treści. 
Nie analizuje statystyk pobrań i odwiedzin stron intranetowych. 
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W tym samym modelu administratorzy aplikacji i modułów mają tę samą rolę. 
Właściwi użytkownicy korzystają z modułów i aplikacji. Zadaniem administratora 
jest zapewnienie dostępności i prawidłowego działania (w tym wyświetlania treści). 

 

5. Model ekspercki. W tym modelu za wprowadzanie treści odpowiadają oso-
by merytoryczne – eksperci dziedzinowi. Nie jest konieczne, aby moderatorzy 
merytoryczni sami wprowadzali treści, jednak najczęściej przechodzą one ich 
weryfikację i akceptację. Model ekspercki stosowany jest w intranetach zoriento-
wanych na wiedzę, kapitał intelektualny oraz rozwój pomysłów i innowacji 
w organizacji. 

 
Złożone modele zarządzania treściami w portalu intranetowym 
Złożone modele są dostosowanym połączeniem dobrych praktyk z modeli pro-

stych. Tworzenie modeli złożonych jest bardzo indywidualną sprawą każdej orga-
nizacji. W zależności od zestawu (kompozytu) funkcji intranetu organizacje stosu-
ją, w różnym natężeniu, wszystkie lub wybrane modele proste, łącząc je ze sobą 
dla osiągnięcia najlepszych efektów. Właściwe zbudowanie zaawansowanego, 
złożonego modelu redakcyjnego odbywa się w procesie projektowania bądź rewi-
talizowania intranetu (o czym więcej w rozdziale 10). 

Przykładem złożonego modelu jest intranet z silną redakcją, ale jednocześnie 
dynamicznie rozwijaną sekcją społecznościową (dużo wpisów i komentarzy wpro-
wadzanych w modelu powszechnym) czy operacyjną – gdzie każdy osobiście 
raportuje w pracy o zadaniach lub dzieli się wiedzą, a następnie wiedza ta jest 
weryfikowana i zatwierdzana przez ekspertów dziedzinowych. 

W takim intranecie nie możemy zastosować jednego, nawet najlepszego mode-
lu, gdyż będzie on nadal niewystarczający. W praktyce dostarczanie treści w nie-
wielkich organizacjach sprowadza się do modelu prostego z jednym modelem 
dostarczania treści lub z miksem dwóch modeli prostych. Przykładowo obszary 
informacyjne funkcjonują w modelu redakcji centralnej, a baza dokumentów 
i wiedzy posiada dodatkowo moderatorów merytorycznych, którzy odpowiadają za 
treści we właściwych im obszarach. 

Natomiast w dużych organizacjach model złożony przyjmuje formę kompletną, 
gdzie obok redakcji centralnej funkcjonują korespondenci intranetowi, w zarządza-
niu wiedzą aktywni są eksperci i moderatorzy merytoryczni, w sekcjach społeczno-
ściowych działa model powszechny, a dodatkowo niektóre sekcje są moderowane. 
W aplikacjach intranetowych mamy silnie umocowanych administratorów tych 
modułów i systemów. 

Wraz ze świadomym wyznaczaniem celów (w strategii intranetu i komunikacji 
wewnętrznej) coraz mniejsze znaczenie ma umocowanie właściciela intranetu 
w strukturze organizacyjnej. Obecnie nie jest już ważne, czy intranetem zarządza 
HR, komunikacja wewnętrzna, IT czy PR – model przyjmowany dla dostawy 
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i wykorzystania treści przede wszystkim zorientowany jest na realizację wyzna-
czonych celów. 

Zasadniczo kończy się era intranetów modelowanych przez pryzmat działu, któ-
ry nim zarządza. Mało (choć jeszcze się zdarzają) jest już intranetów, gdzie zarzą-
dzanie wyłącznie przez IT sprawiało, że intranet składał się z dokumentów i proce-
sów. Niewiele jest intranetów, gdzie tę rolę pełnił PR i intranet był redakcją 
publikującą newsy o zarządzie i eventach. Ubywa też tych, gdzie intranet HR-owy 
był wspaniale zapełniony dokumentami i formularzami dla pracowników. Do 
zarządzania intranetami obecnie włączyły się zarządy i dyrekcje generalne. Padają 
więc pytania, ile zyskujemy na poszczególnych sekcjach, jak mierzyć efektywność 
treści, jak treści budują wiedzę i jak ta przekłada się na wycenę kapitału intelektu-
alnego. 

Zatem dobry model poznamy po tym, że zadowoleni będą odbiorcy treści 
(z punktualności informacji, z jej różnorodności, aktualności i adekwatności do 
potrzeb na stanowisku), ale również po tym, że jego sukces zmierzymy celami 
osiągniętymi z perspektywy biznesowej. 

  
 



8. Powiązania portali intranetowych z rozwojem  
zarządzania wiedzą w organizacjach  

8.1. Metodyka badania 

8.1.1. Cel i założenia badania 

Celem badania było zidentyfikowanie tych cech i charakterystyk portali intrane-
towych, które mają wpływ na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 
w organizacji. 

Wspomniane cechy i charakterystyki będą pochodzić ze zbioru 80 czynników 
składowych zawartych w modelu warstwowym, które udało się zidentyfikować po 
przeprowadzeniu dekompozycji portali intranetowych opisanej w rozdziale 7. 

Dane do oceny potencjalnego wpływu czynników na rozwój procesów zarzą-
dzania wiedzą i kapitału intelektualnego zostaną pozyskane metodą ankietową od 
ekspertów praktyków pracujących wewnątrz organizacji jako specjaliści lub mene-
dżerowie ds. intranetu lub komunikacji wewnętrznej. 

 
8.1.2. Model oceny 

Do oceny została wykorzystana macierz powiązań inspirowana konstrukcją ma-
cierzy domu jakości w metodzie QFD (Quality Function Deployment), szeroko 
stosowanej w zarządzaniu jakością (Jayaswal i Patton, 2008). Podobnie jak 
w metodzie QFD, macierz powiązań zawierała w wierszach elementy składowe 
kolejnych warstw (konstrukcji i użytkowania) portali intranetowych, 
a w kolumnach – sfery potencjalnego oddziaływania związane z rozwojem zarzą-
dzania wiedzą i kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. 

Przedstawiony w rozdziale 7 model warstwowy składa się z ośmiu warstw:  
1. Wykorzystanie. 
2. Aktywność. 
3. Dostęp. 
4. Zarządzanie. 
5. Procesy i procedury. 
6. Zawartość. 
7. Platforma. 
8. Strategia i kultura. 

Aleksander Sala  
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W ramach powyższych warstw zidentyfikowano podczas prac analitycznych 
80 składowych opisujących składowe przyczyniające się do sukcesu portali intra-
netowych jako rozwiązania socjoorganizacyjnego. Czynniki te znajdą się w wier-
szach planowanej macierzy potencjalnych powiązań ze sferami rozwoju zarządza-
nia wiedzą i kapitału intelektualnego. 

Należy zaznaczyć, że czynniki te nie stanowią komponentów strukturalnych ani 
funkcjonalnych portali intranetowych, a opisują składowe intranetu w działaniu, 
w ujęciu dynamicznym, podczas jego użytkowania w przedsiębiorstwie. 

Badane powiązania nie mają również charakteru strukturalnego, nie są związane 
wyłącznie z funkcjami intranetu, ale są to oddziaływania zachodzące w czasie, 
obserwowane podczas użytkowania portali intranetowych i jedynie częściowo 
wynikające z rozwiązań przyjętych na etapie projektowania. 

Bazując na analogii ze stosowania metody QFD, przeprowadzone badanie an-
kietowe z udziałem grupy ekspertów składało się z trzech kroków: 

Krok 1. Wstępna identyfikacja czynników wpływu: podczas prac zespołu eks-
pertów, na podstawie ich obserwacji i praktycznego doświadczenia, zidentyfiko-
wano prawie 100 czynników składowych portali intranetowych, które przyczyniają 
się do rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacjach 
(rozdział 8); 

Krok 2. Identyfikacja postrzeganych powiązań: ze zbioru czynników określone-
go w kroku 1 ostatecznie wydzielono zbiór 80 czynników, dla których metodą 
badania ankietowego (kwestionariusz elektroniczny) grupa 25 zaproszonych eks-
pertów określiła postrzeganą częstość występowania wskazanych powiązań między 
określonymi czynnikami a sferami rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelek-
tualnego; 

Krok 3. Określenie istoty wskazanych powiązań: ustalenie, w jakim stopniu 
powiązania wskazane w kroku 2 występują w praktyce, w rzeczywistym działaniu 
badanych organizacji (jeśli chodzi o rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelek-
tualnego – rozdział 9), ze wskazaniem ich siły, kierunku oraz przykładów wystę-
powania. 

W kolumnach macierzy powiązań są umieszczone procesy zarządzania wie-
dzą55, do których odniesiony będzie potencjalny wpływ ośmiu warstw użytkowania 
portali intranetowych wg schematu przedstawionego na rysunku 8.1, a dalej zosta-
nie określony postrzegany wpływ każdego z 80 czynników składowych wchodzą-
cych w skład kolejnych warstw. 

   

                                                      
55 Dalej zwane sferami zarządzania wiedzą, rozumianymi jako obszary oddziaływania portali intrane-
towych. 
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Rys. 8.1. Szablon zastosowanej macierzy powiązań  

Źródło: opracowanie własne.  
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0

1
1

1.1. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu w codziennej pracy (w biurze, zakładzie, oddziale itp.)

1.4. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu po godzinach pracy

1.3. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu przy kliencie / kontrahencie / partnerze (podmioty trzecie)

1.4. ilość inicjatyw / projektów powstałych na bazie lub z wykorzystaniem intranetu

1.5. wykorzystanie intranetu przy podejmowaniu decyzji zarządczych

1.6. współpraca opiekunów intranetu z innymi menedżerami / szefami projektów (np. z wewn. gazetką, innymi systemami, newsletterem)

1.7. używanie intranetu i korzystanie z jego zasobów pod wpływem rekomendacji otrzymanej od innego współpracownika

2.1. długość odwiedzin (średni jednorazowy czas przybywania użytkownika w intranecie)

2.2. częstość odwiedzin pracowników w intranecie

2.3. ilość używanych funkcji / modułów / aplikacji intranetowych podczas jednego dnia pracy

2.4. komentowanie (tekstem) i ocenianie (gwiazdki i lajki) treści intranetowych przez pracownika

2.5. tworzenie i dodawanie przez pracownika autorskich dokumentów, informacji, treści (utwory i wiedza pracowników)

2.6. czytanie przez pracowników treści stworzonych przez innych pracowników

2.7. potwierdzanie zapoznania się z materiałami, dokumentami przez pracownika / stanowisko

2.8. prowadzenie przez pracownika bloga lub własnego profilu osobowego

2.9. wzajemne polecanie (automatyczne i półautomatyczne) ciekawych treści intranetowych przez pracowników

2.10. zgłaszanie przez pracowników niedoborów / ubytków / błędów treści / informacji i wiedzy zgromadzonej w intranecie

2.11. zgłaszanie przez intranet pomysłów i inicjatyw pracowniczych

2.12. ocenianie przez ekspertów wewnętrznych wiedzy / pomysłów / inicjatyw zgłaszanych (wprowadzanych) przez pracowników

2.13. tworzenie społeczności pracowników w intranecie

3.1. opracowana i znana pracownikom polityka bezpieczeństwa danych, wiedzy i tajności informacji

3.4. dostęp przez telefon, smartfon, inne urządzenia mobilne

3.3. dokumenty i aplikacje dostępne w chmurze

3.4. architektura informacji (rozmieszczenie i dostępność treści)

3.5. użyteczność, łatwość obsługi intranetu

3.6. grafika i atrakcyjność wizualna intranetu

3.7. łatwość zalogowania się i dostępu do zawartości intranetu

3.8. konieczność używania VPN lub innego dedykowanego kanału dostępu do intranetu

3.9. szybkość otwierania się stron i dokumentów intranetowych

4.1. osobiste zaangażowanie zarządu w intranet i komunikację wewnętrzną

4.2. zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla w intranet i komunikację wewnętrzną

4.3. udział ekspertów i specjalistów wewnętrznych w rozwoju aplikacji i procesów intranetowych

4.4. liczebność zespołu intranetowego (redakcja / administracja  / zarządzanie)

4.5. funkcjonowanie w organizacji menedżera zarządzania wiedzą lub kapitałem intelektualnym

4.6. spisane zasady korzystania z intranetu (regulamin intranetu)

4.7. promocja intranetu i jego treści (kampanie, mailingi, newslettery wewnętrzne)

4.8. realizacja szkoleń z intranetu (obsługa / zarządzanie treścią / administracja / inne)

4.9. stały monitoring realizacji i ewaluacja przyjętej strategii komunikacji / intranetu / strategia rozwoju zarządzania wiedzą / kapitału intelektualnego

5.1. udział pracowników w realizacji procesów biznesowych wspomaganych intranetem

5.4. ilość obsługiwanych procesów administracyjnych organizacji w intranecie

5.3. zintegrowanie procesów intranetowych z innymi systemami (ERP, finansowe, kadrowe)

5.4. wspomaganie procesów administracyjnych w organizacji przez funkcje intranetu

5.5. spisane i opublikowane procedury organizacyjne (zasady, regulaminy, rozporządzenia)

5.6. wspomaganie obsługi projektów i zadań bieżących przez funkcje intranetu

5.7. możliwość zgłaszania przez intranet uwag i zastrzeżeń do procedur i zasad funkcjonujących w organizacji

5.8. funkcjonowanie lokalnego helpdesku – możliwość zadawania pytań ekspertom wewnętrznym

5.9. opublikowane zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników / dyrektorów / stanowisk

6.1. wolumen treści zgromadzonych w intranecie (dokumenty / wiedza / informacje / artykuły)

6.4. częstość dodawania artykułów, newsów, aktualności i wpisów innego rodzaju

6.3. aktualność treści intranetowych

6.4. przystępność języka, jakim pisane są artykuły w intranecie

6.5. określony standard interfejsu użytkownika, kultura języka komunikacji (w tym intranetowej) w organizacji

6.6. punktualność, czyli tempo dostarczania potrzebnej wiedzy i informacji do intranetu

6.7. powszechny i widoczny dostęp do statystyk czytania i otwierania dokumentów intranetowych

6.8. objętość (wielkość) informacji / artykułów

6.9. treści w bazie wiedzy zatwierdzone przez ekspertów (wiedza zweryfikowana)

6.10. treści w bazie wiedzy wpisywane przez użytkowników bez nadzoru opiekunów merytorycznych (typ wiki) i formalnego zatwierdzenia

6.11. udostępnianie w intranecie treści ze źródeł zewnętrznych (z serwisów branżowych, innych)

6.14. anonimowość wpisów intranetowych

6.13. wiedza o tym, kto stworzył wpis do bazy / artykuł / dodał dokument (treści podpisane)

6.14. możliwość szybkiego czata wideo lub tekstowego z autorem dokumentu, przeczytanego artykułu, wpisu do bazy wiedzy

6.15. profesjonalizm przygotowania (jakość) treści / dokumentów w intranecie

6.16. wdrożony i przestrzegany standard na wpisy do intranetu / standard na dokumenty / na wpisy do bazy wiedzy

7.1. poziom nowoczesności aplikacji i platformy intranetowej

7.4. ilość dostępnych funkcji / modułów intranetu

7.3. zintegrowanie intranetu z innymi aplikacjami biznesowymi

7.4. istnienie kiosków intranetowych / platformy prezentacji danych w holach, stołówkach itp.

7.5. klasa (marka) komputera, z którego pracownik łączy się intranetem

7.6. zapewniony stały rozwój i utrzymanie platformy technologicznej

7.7. hostowanie intranetu wewnętrznie (wewnętrzna serwerownia)

7.8. hostowanie intranetu na zewnątrz (chmura lub inny dostawca)

8.1. funkcjonująca w organizacji strategia komunikacji wewnętrznej / strategia zarządzania wiedzą / strategia kapitału intelektualnego

8.4. opracowana i wdrożona w intranecie strategia zarządzania wiedzą i/lub kapitałem intelektualnym

8.3. zgodność intranetu ze strategią rozwoju i/lub strategią rynkową organizacji

8.4. wyznaczone wskaźniki efektywności intranetu i ich monitorowanie

8.5. nadzór nad intranetem prowadzony przez przedstawiciela zarządu

8.6. nadzór nad intranetem prowadzony przez kluczowych dyrektorów

8.7. prowadzenie audytu intranetu i audytu komunikacji

8.8. prowadzenie regularnych działań ewaluacyjnych i rewitalizacji intranetu

8.9. charakter pracy danej grupy pracowników i całej organizacji
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Warstwy 
intranetu

Jak w mojej organizacji każdy czynnik warstwy intranetu (w wierszu) 
przekłada się na sferę zarządzania wiedzą (w kolumnie)?
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Wspomniane procesy zarządzania wiedzą oparte są na ujęciu przedstawionym 
w rozdziale 6, natomiast dla potrzeb niniejszego badania zostały nieco przedefi-
niowane pod względem ich nazewnictwa, dla uwypuklenia aktywności pracowni-
ków związanych użytkowaniem portali intranetowych oraz podkreślenia dynamiki 
zachodzących procesów. Ponieważ w centrum zainteresowania nie są same proce-
sy, a efekty uzyskiwane z użycia portali intranetowych, nazwano je sferami od-
działywania związanymi z rozwojem zarządzania wiedzą i kapitału intelektualne-
go w organizacji (w skrócie nazywane dalej sferami zarządzania wiedzą): 
1. Transfer wiedzy: 

 wymiana informacji i doświadczeń, 
 przekazywanie i rozwój pomysłów i inicjatyw, 
 dzielenie się wiedzą jako sposób na uzyskanie efektów synergii (rozpro-

szona inteligencja). 
2. Wytwarzanie wiedzy: 

 produkcja wiedzy, a w przypadku intranetu również jej opisywanie, forma-
towanie, redagowanie, 

 przetwarzanie wiedzy. 
3. Innowacyjność w organizacji: 

 poszukiwanie w intranecie inspiracji do innowacyjności, 
 skrócenie czasu od inspiracji do realizacji. 

4. Identyfikowanie wiedzy: 
 rozpoznawanie zjawisk występowania wiedzy, 
 rozpoznawanie dostawców wiedzy. 

5. Pozyskiwanie i kodyfikacja wiedzy: 
 czas poszukiwania wiedzy, jej jakość, aktualność, adekwatność i komplet-

ność, 
 pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy ukrytej (tacit knowledge), 
 przejmowanie (uzyskiwanie) wiedzy będącej produktem działań, projek-

tów. 
6. Motywowanie do dzielenia się wiedzą: 

 budowanie sieci eksperckich, 
 tworzenie okazji do dzielenia się wiedzą, 
 budowanie społeczności praktyków, 
 tworzenie zaufania do wiedzy. 

7. Wykorzystywanie wiedzy: 
 do podejmowania decyzji, wytwarzania produktów i usług, tworzenia no-

wej wiedzy, 
 produktywność pracy opartej na wiedzy, 
 tworzenie innowacji z wykorzystaniem wiedzy, 
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 ponowne wykorzystanie wiedzy. 
8. Ochrona wiedzy: 

 czynności związane z agregowaniem i zachowywaniem wiedzy, 
 zbiór działań i procedur zmierzających do ochrony wiedzy, 
 świadome udostępnianie wiedzy. 

9. Ewaluacja i rozwój wiedzy: 
 ewaluacja i weryfikowanie wiedzy, 
 korygowanie i aktualizacja wiedzy, 
 wiedza negatywna, wiedza o porażkach i błędach, 
 potwierdzanie (autoryzowanie) wiedzy przez ekspertów wewnętrznych. 

10. Zwiększanie kompetencji pracowników: 
 rozwijające się kompetencje pracowników w wyniku korzystania z zaso-

bów informacyjnych i wiedzy, 
 trwałe przekazywanie wiedzy pracownikom. 

11. Zarządzanie strategiczne organizacją: 
 lepsze informowanie pracowników o planach strategicznych, 
 informowanie pracowników o stanie realizacji planów strategicznych. 

Powyższe sfery oddziaływania mają związek z procesami zarządzania wiedzą 
i poniżej będą traktowane jako sfery rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału 
intelektualnego w organizacji. Wymienione sfery oddziaływania stanowią obszary 
aktywności wewnątrz organizacji, które mogą być w znacznym stopniu kształto-
wane przez sposób wykorzystania portali intranetowych – ich funkcje, konstrukcję, 
ale przede wszystkim sposób użytkowania przez pracowników wynikający 
w znacznej mierze z działań i zachęt pochodzących od kierownictwa organizacji. 
Podobnie jak warstwy intranetu, sfery te mają więc charakter dynamiczny, proce-
sowy, bardziej operacyjny niż strukturalny, przypisany do określonych jednostek 
wewnątrz organizacji. 

Zakłada się, że procesy rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 
mogą być stymulowane w znacznym stopniu przez komunikację wewnętrzną 
realizowaną z pomocą portali intranetowych. W jakim stopniu może to mieć miej-
sce w organizacjach, wyniknie z uzyskanych od uczestników badania ankietowego 
odpowiedzi: im więcej powiązań wskazywanych przez respondentów, tym silniej-
szy postrzegany związek (bardziej intensywne oddziaływanie) portali intraneto-
wych i procesów rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego. 

 
8.1.3. Metoda oceny 

Badanie ma odpowiedzieć na pytanie, które z 80 czynników składowych portali 
intranetowych mają związek z którymi sferami rozwoju zarządzania wiedzą 
i kapitału intelektualnego. W tym celu przeprowadzono identyfikację i analizę 
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postrzeganych powiązań portali intranetowych z rozwojem zarządzania wiedzą 
i kapitału intelektualnego w organizacjach następującymi metodami w kolejnych 
etapach prac: 

Krok 1. Eksperckie panele mieszane: 
 panel ekspertów (specjalistów ds. intranetu lub menedżerów komunikacji 

wewnętrznej) – określenie listy potencjalnych czynników wpływu w ramach 
poszczególnych warstw modelu warstwowego (rozdział 7.2); 

 określenie 11 sfer oddziaływania portali intranetowych na procesy zarządzania 
wiedzą w organizacji. 

Krok 2. Badania ankietowe: 
 kwestionariusz elektroniczny – wskazanie postrzeganych powiązań i oddzia-

ływań 80 czynników portali intranetowych ze sferami rozwoju zarządzania 
wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacji; dla każdego z 80 czynników 
dostępny był tylko jeden wybór możliwego powiązania czynnik-sfera lub też 
opcja brak jakiegokolwiek powiązania, gdy zdaniem respondenta czynnik nie 
ma wpływu na żadną sferę (rozdział 8.2); 

 respondentami kwestionariusza były osoby zaangażowane w utrzymanie i 
rozwój portali intranetowych – specjaliści z przedsiębiorstw i eksperci zajmu-
jący się projektowaniem, analizą i utrzymaniem portali intranetowych i komu-
nikacji wewnętrznej. 

Krok 3. Eksperckie zespoły problemowe: 
 analiza istoty powiązań (siły oddziaływania, kierunku) wskazanych w wyniku 

badania ankietowego oraz określenie czynników stymulujących i hamujących 
każde powiązanie (rozdział 8.3); 

 uczestnikami prac zespołu było 25 osób, który uczestniczyły wcześniej w 
badaniu ankietowym. 

 
Końcowym etapem prac były prace analityczne oraz interpretacja wyników ba-

dania przedstawionych w rozdziałach 8.2–8.3: 
 obliczenie udziału wskazanych powiązań w całości odpowiedzi, w przekrojach 

według kolejnych warstw intranetu oraz kolejnych sfer zarządzania wiedzą 
(zliczenie odsetka deklarowanych powiązań w stosunku do liczby wszystkich 
zebranych odpowiedzi), 

 prezentacja graficzna wyników, 
 interpretacja i omówienie wskazanych powiązań. 



8. Powiązan

8.2. Iden

8.2.1. Wyn
wie

Rysunek
respondent
wszystkich
ne sfery roz

Wyniki 
wchodzący

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 8.

intra

 
Łączny 

strzegają ja
(po 16% g
(12%), w d
wój wiedzy
dzy (7%). 

nia portali intra

tyfikacja w

niki badan
edzą 

k 8.2 prezen
tów postrzeg
h czynników 
zwoju zarząd

te określon
ych w skład p

2. Zestawien
anetu na posz

wpływ (wsz
ako najsilnie
głosów), nas
dalszej kolej
y (8%), Pozy

anetowych z r

występują

ia powiąza

tuje zestawie
ganego wystę

(we wszystk
dzania wiedz
no poprzez 
poszczególny

nie (postrzeg
zczególne sfe

in
Źródło:

zystkich czyn
ejszy w sfera
stępnie w s
ności Innow

yskiwanie i k

rozwojem zarz

ących pow

ań warstw i

enie (na pod
ępowania dan
kich ośmiu w
zą i kapitału 
zebranie ws
ych warstw.

ganego) łączn
ery rozwoju 
ntelektualneg
: opracowanie

ynników) por
ach: Wykorzy
sferach Moty
wacyjność w 
kodyfikacja w

ządzania wied

wiązań 

intranetu i 

stawie często
nego powiąz

warstwach in
intelektualne

szystkich za

nego wpływu
zarządzania 
go 
e własne. 

rtalu intranet
ystywanie w
ywowanie d
organizacji

wiedzy (7%) 

dzą…

sfer zarząd

ości deklarow
zania) łączne
ntranetu) na p
ego. 
znaczonych 

u wszystkich
wiedzą i kap

towego respo
iedzy i Tran
o dzielenia 
(9%), Ewalu
oraz Wytwa

209 

dzania 

wania przez 
ego wpływu 
poszczegól-

czynników 

h warstw  
pitału  

ondenci po-
nsfer wiedzy 

się wiedzą 
uacja i roz-

arzanie wie-



210 Aleksander Sala 

Tabela 8.1 prezentuje zestawienie deklarowanych powiązań każdej z warstw 
z każdą ze sfer zarządzania wiedzą. 

 
Tab. 8.1. Postrzegany przez respondentów wpływ kolejnych warstw intranetu  
na poszczególne sfery rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 
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R
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em
  

w % 

WYKORZYSTANIE 
– sposób, zakres  

i formy użytkowania 
intranetu 

1,60 0,50 1,10 0,50 0,60 1,10 1,50 0,20 0,40 0,60 1,30 0,20 9,60 

ZARZĄDZANIE – 
zarządzanie  
intranetem 

1,00 1,00 0,80 0,70 0,80 2,20 0,80 0,90 1,20 0,70 1,20 0,30 11,60 

DOSTĘP – zasady 
i metody korzystania 
z zasobów intranetu

1,90 0,10 1,30 0,60 0,80 1,30 3,20 1,70 0,00 0,00 0,00 0,70 11,60 

AKTYWNOŚĆ – 
formy aktywności 

pracowników  
w intranecie 

2,50 1,50 1,10 0,70 1,60 3,10 2,10 0,20 1,40 0,90 0,10 0,80 16,00 

PROCESY I 
PROCEDURY – 

formalizacja 
procedur  

w intranecie 

1,90 0,40 2,50 0,70 1,00 0,30 1,40 0,10 0,60 0,80 1,00 0,40 11,10 

ZAWARTOŚĆ – 
zasoby intranetu, ich 
jakość i rozwijanie 

3,90 2,10 0,50 1,10 1,20 2,20 4,20 0,60 1,70 1,10 0,10 0,90 19,60 

PLATFORMA – 
uwarunkowania 

techniczne 
1,30 0,50 1,40 0,30 0,30 0,90 1,60 0,40 0,60 0,10 0,20 2,20 9,80 

STRATEGIA  
I KULTURA – 

strategia komunika-
cji i kultura 

panująca  
w organizacji 

1,50 0,40 0,60 0,40 0,30 0,60 0,90 0,50 2,50 0,20 2,20 0,80 10,90 

Razem  15,60 6,50 9,30 5,00 6,60 11,70 15,70 4,60 8,40 4,40 6,10 6,30   

Źródło: opracowanie własne. 
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Jeżeli spojrzymy na oddziaływanie kolejnych warstw na poszczególne sfery za-
rządzania wiedzą, to z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że: 
 najsilniejszy wpływ wywiera warstwa Zawartość (19,6% odpowiedzi). Zdaniem 

respondentów warstwa Zawartość wpływa najbardziej na Wykorzystywanie 
wiedzy (4,2%), niewiele słabiej na Transfer wiedzy (3,9%); 

 drugą co do postrzeganej siły oddziaływania jest warstwa Aktywność (16%). 
Warstwa Aktywność najbardziej wpływa na Motywowanie do dzielenia się wie-
dzą (3,1%) oraz na Transfer wiedzy (2,5%); 

 kolejne miejsce z uwagi na postrzegany wpływ zajmują Zarządzanie (11,6%), 
które najsilniej oddziałuje na Motywowanie do dzielenia się wiedzą (1,3%), oraz 
Dostęp, czyli zasady i metody korzystania z zasobów intranetu (11,6%) oddzia-
łujące na Wykorzystywanie wiedzy (3,2%). 
Patrząc od strony sfer zarządzania wiedzą, zdaniem respondentów najwięcej 

wpływów występuje ze strony: 
 Wykorzystywania wiedzy (15,7% głosów) oraz Transferu wiedzy (15,6%), 

a następnie; 
 Motywowania do dzielenia się wiedzą (11,7%) oraz Innowacyjności w organi-

zacji (9,3%). 
Z uwagi na niewielką liczbę respondentów badanie to miało charakter deklara-

tywny (co prawda poparty ich doświadczeniami zawodowymi) co do postrzegane-
go występowania określonych powiązań pomiędzy elementami danej warstwy 
a poszczególnymi sferami zarządzania wiedzą. Celem przedstawionego badania 
było wskazanie głównych, najczęściej zauważanych, charakterystycznych powią-
zań postrzeganych przez respondentów na podstawie ich doświadczeń zawodo-
wych, a nie szczegółowa analiza wszystkich potencjalnie możliwych związków. 
Stąd też w dalszym omówieniu skupiono się na najczęściej deklarowanych powią-
zaniach, a pominięto te deklarowane stosunkowo rzadko. 

Uzyskane wyniki są odzwierciedleniem oczekiwań i postrzeganych związków 
wynikających z jednej strony z indywidualnych doświadczeń ekspertów-
respondentów, z drugiej zaś – ze specyfiki organizacji, w których pracują. 

 
8.2.2. Wyniki dotyczące warstw portalu intranetowego 

1. Wykorzystanie intranetu 
Rysunek 8.3 prezentuje zestawienie (postrzeganego przez respondentów) 

wpływu warstwy Wykorzystanie na poszczególne sfery rozwoju zarządzania wie-
dzą i kapitału intelektualnego. 

Z rysunku 8.3 wynika, że zdaniem respondentów warstwa Wykorzystanie ma naj-
większy wpływ na Transfer wiedzy, Wykorzystywanie wiedzy, Zarządzanie strate-
giczne, Motywowanie do dzielenia się wiedzą oraz Innowacyjność w organizacji. 



212 

 
 
 
 

 
 

Rys. 8.3. 
poszcz

 
Z analiz

dotyczącyc
następujące
 warstwa

sów), gł
mi med
dziennej

 Wykorzy
poprzez
w biurz

 warstwa
głównie
czych. 
 
2. Zarz
Rysunek

wpływu wa
i kapitału in
                  
56 Pominięteg

Udziały pos
zególne sfery

zy szczegóło
ch powiązań 
e wnioski: 
a Wykorzysta
łównie poprz

diami oraz w
ej pracy w biu
ystanie wpły

z wykorzysta
e, pracy po g
a ta wpływa
e poprzez w

ądzanie intr
k 8.4 prez
arstwy Zarzą
ntelektualneg
                   

go w dalszych o

strzeganego w
y zarządzania

Źródło:

owego tabela
czynników 

anie ma naj
zez współpra

wykorzystani
urze; 
ywa również
anie informac
godzinach i w
a również na
wykorzystani

ranetem 
entuje zesta
ądzanie na p
go. 
                 

opisach z uwagi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wpływu czyn
a wiedzą i ro
: opracowanie

arycznego ro
składowych 

większy wp
acę opiekunó
ie informacj

ż na Wykorz
cji i dokumen
w trakcie spo
a Zarządzan
ie intranetu 

awienie (po
poszczególne

i na szczupłość 

nników wars
ozwoju kapit
e własne. 

ozkładu odpo
i sfer zarząd

pływ na Tran
ów intranetu
i i dokumen

rzystywanie w
ntów z intran

otkań z klient
nie strategicz

do podejmo

ostrzeganego
e sfery rozw

miejsca. 

Ale

stwy Wykorzy
ału intelektu

owiedzi resp
dzania wiedz

nsfer wiedzy
u z menedżer
ntów z intra

wiedzy (16%
netu w codzi
tami; 
zne organiza
owania decy

przez resp
woju zarządza

eksander Sala 

ystanie na 
ualnego 

pondentów56 
zą wynikają 

y (17% gło-
rami i inny-
anetu w co-

%), głównie 
iennej pracy 

acją (14%), 
yzji zarząd-

pondentów) 
ania wiedzą 



8. Powiązan

 
 
 
 

Rys. 8.4. W

 
Z analiz

powiązań c
wnioski: 
1. Zarządz

(19%) o
2. W drug

rzanie w
3. Najmnie

i Identyf
4. Na Moty

i jego tr
średnieg

5. Na Ochr
6. Na Zarz

wanie z
7. Na Ewa

funkcjo
pertów 

nia portali intra

Wpływ czynn
zarz

zy szczegóło
czynników s

zanie ma naj
oraz na Ewal
giej kolejnośc
wiedzy (9%) 
ejszy wpływ
fikowanie wi
tywowanie d
reści oraz os
go szczebla. 
ronę wiedzy m
ządzanie str

zarządu w pro
aluację i ro
nowanie w o
i specjalistów

anetowych z r

ników warstw
ządzania wied

Źródło:

owego rozkła
składowych i

jwiększy wp
luację i rozw
ci Zarządzan
i Ochronę w

w Zarządzani
iedzy. 

do dzielenia s
sobiste zaang

ma zasadnicz
rategiczne or
ojekt. 

ozwój wiedzy
organizacji m
w wewnętrzn

rozwojem zarz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

twy Zarządza
dzą i kapitału
: opracowanie

adu odpowie
i sfer zarząd

pływ na Mo
wój wiedzy i Z
nie ma wpływ

wiedzy (8%).
ie ma na Zw

się wiedzą w
gażowanie s

zy wpływ spi
rganizacją w

y wpływa g
menedżera z
nych w rozw

ządzania wied

anie na poszc
u intelektual

e własne. 

edzi responde
dzania wiedz

tywowanie d
Zarządzanie s
w na Transfe

większenie ko

wpływa głów
ię w projekt

sanie zasad k
wpływa głów

głównie stały
zarządzania w

woju aplikacji

dzą…

czególne sfer
nego 

entów w odn
zą wynikają 

do dzielenia 
strategiczne 
er wiedzy (9%

mpetencji pr

wnie promocj
t zarządu i m

korzystania z 
wnie osobiste

y monitoring
wiedzą oraz 
i. 

213 

ery rozwoju 

niesieniu do 
następujące 

a się wiedzą 
(po 10%). 
%), Wytwa-

racowników 

cja intranetu 
menedżerów 

intranetu. 
e zaangażo-

g realizacji, 
udział eks-



214 

3. Dostę
Rysunek

wpływu w
i kapitału in

 
 
 

Rys.8.5. W

 
Z analiz

powiązań c
wnioski: 
1. Warstw

Transfe
Innowac

2. Część r
żadną sf

3. Nikt z 
Dostęp 
oraz Zar

4. Warstw
dzięki sz

ęp do intran
k 8.5 prez

warstwy Dos
ntelektualneg

Wpływ czynn
dz

zy szczegóło
czynników s

wa Dostęp n
r wiedzy (16
cyjność w or
respondentów
ferę zarządza
respondentó
na Ewaluacj
rządzanie str
a Dostęp naj
zybkości otw

netu 
entuje zesta
stęp na pos
go. 

ników warstw
zania wiedzą

Źródło:

owego rozkła
składowych i

najbardziej w
6%) i Ochro
rganizacji i M
w twierdzi, 
ania wiedzą.

ów nie wska
ję i rozwój w
rategiczne or
bardziej wpł

wierania się st

awienie (po
szczególne s

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wy Dostęp na
ą i kapitału in
: opracowanie

adu odpowie
i sfer zarząd

wpływa na 
onę wiedzy 
Motywowani
że warstwa
 

azał wpływu
wiedzy, Zwi
rganizacją. 
ływa na Wyk
tron i dokum

ostrzeganego
sfery rozwoj

a poszczegól
ntelektualneg

e własne. 

edzi responde
dzania wiedz

Wykorzysty
(15%), zaś w
ie do dzielen
a Dostęp nie

u jakiegokolw
ększanie kom

korzystywanie
mentów oraz ł

Ale

przez resp
ju zarządza

ne sfery rozw
go 

entów w odn
zą wynikają 

ywanie wied
w drugiej ko

nia się wiedzą
e ma wpływ

wiek czynnik
mpetencji pr

e wiedzy (28%
łatwości logo

eksander Sala 

pondentów) 
ania wiedzą 

woju zarzą-

niesieniu do 
następujące 

dzy (28%), 
olejności na 
ą (po 11%). 

wu (6%) na 

ka warstwy 
racowników 

%), głównie 
owania się. 



8. Powiązan

5. Czynnik
(16%), 
rania się
 
4. Akty
Rysunek

wpływu w
i kapitału in

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8.6

 
Z analiz

powiązań c
wnioski: 
1. Warstw

wiedzą 
korzysty
wiedzy.

2. Najmnie
i Zarząd

nia portali intra

ki warstwy 
głównie dzię
ę stron i doku

ywność prac
k 8.6 prez

warstwy Akty
ntelektualneg

6. Wpływ czy
zarz

zy szczegóło
czynników s

wa Aktywnoś
(19%) oraz n
ywanie wied
. 
ejszy wpływ
dzania strateg

anetowych z r

Dostęp maj
ęki architektu
umentów. 

owników 
entuje zesta
wność na po
go. 

ynników war
ządzania wied

Źródło:

owego rozkła
składowych i

ść ma najwię
na Transfer 

dzy, Pozyski

w czynniki 
gicznego org

rozwojem zarz

ją też zauw
urze informa

awienie (po
oszczególne 

arstwy Aktyw
dzą i kapitału
: opracowanie

adu odpowie
i sfer zarząd

ększy wpływ
wiedzy (15%
iwanie i kod

Aktywności
ganizacją. 

ządzania wied

ażalny wpły
acji, użyteczn

ostrzeganego
sfery rozwo

wność na posz
u intelektual

e własne. 

edzi responde
dzania wiedz

w na Motywo
%), w drugiej
dyfikację wie

i mają na 

dzą…

yw na Trans
ności i szybk

przez resp
oju zarządza

zczególne sfe
nego 

entów w odn
zą wynikają 

owanie do d
j zaś kolejno
edzy oraz W

sferę Ochro

215 

sfer wiedzy 
kości otwie-

pondentów) 
ania wiedzą 

fery rozwoju 

niesieniu do 
następujące 

dzielenia się 
ości na Wy-

Wytwarzanie 

ony wiedzy 



216 

3. Użytkow
mentow
w intran

4. Transfe
pracown

5. Aktywno
długość 
i rozwój
 
5. Proce
Rysunek

wpływu wa
wiedzą i ka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8.7. W

Z analiz
powiązań c
wnioski: 
1. Najbard

wacyjno
na Wyk
Zarządz

wnicy są mo
wania i ocen
necie oraz m
r wiedzy do
ników, a takż
ość wpływa 

i częstość 
j wiedzy (9%

esy i proced
k 8.7 prez
arstwy Proc
apitału intele

Wpływ czyn
rozwoju 

zy szczegóło
czynników s

dziej widoczn
ość w organ
korzystywani
zanie strategi

otywowani g
niania treśc
ożliwość pos
konuje się p
że wzajemne
również na 

odwiedzin u
), poprzez m

dury 
entuje zesta
esy i proced

ektualnego. 

nników warst
zarządzania 

Źródło:

owego rozkła
składowych i

ny jest wpły
nizacji (23%)
ie wiedzy (1
iczne (po 9%

głównie pop
ci, również 
siadania wła
przez czytan
e polecanie s

sferę Wyko
użytkowników

możliwość zgł

awienie (po
dury na posz

twy Procesy
a wiedzą i kap
: opracowanie

 
adu odpowie
i sfer zarząd

yw warstwy 
), Transfer w
12%), Pozys

%). 

przez okazję
przez tworz
snych profili

nie treści stw
sobie artykuł
orzystywanie 
w w intrane
łaszania błęd

ostrzeganego
czególne sfe

i procedury
pitału intelek

e własne. 

edzi responde
dzania wiedz

Procesy i pr
wiedzy (17%
skiwanie i k

Ale

udziału w 
zenie się sp
i. 

worzonych pr
ów. 
wiedzy (13%

ecie, oraz na
ów przez pra

przez resp
ery rozwoju z

na poszczeg
ktualnego 

entów w odn
zą wynikają 

rocedury na 
%), w dalszej

odyfikację w

eksander Sala 

forach, ko-
połeczności 

rzez innych 

%), poprzez 
a Ewaluację 
acowników. 

pondentów) 
zarządzania 

gólne sfery 

niesieniu do 
następujące 

sferę Inno-
j kolejności 
wiedzy oraz 



8. Powiązan

2. Najmnie
i Motyw

3. Najbard
wacyjno
nistracy
towych 

4. Drugą n
który od
wane pr
 
6. Zawa
Rysunek

wpływu w
i kapitału in

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 8.8. 

 
Z analiz

powiązań c
wnioski: 
1. Najwięk

wiedzy 
do dziel

nia portali intra

ejszy wpływ
wowanie do d
dziej widoczn
ość w organi
yjnych, ilości

z systemami
najczęściej w
ddziałuje fun
rocedury. 

artość intran
k 8.8 prez

warstwy Zaw
ntelektualneg

Wpływ czyn
zarz

zy szczegóło
czynników s

kszy wpływ
(21%) i Tran
lenia się wie

anetowych z r

w warstwa A
dzielenia się 
ny jest wpły
izacji (23%)
i obsługiwan
i w firmie or

wskazywaną 
nkcjonowani

netu 
entuje zesta
artość na po
go. 

nników wars
ządzania wied

Źródło:

owego rozkła
składowych i

 warstwa Z
nsferu wiedz
dzą i Wytwa

rozwojem zarz

Aktywność w
wiedzą (3%

yw warstwy 
), głównie dz
nych procesó
raz udziałow
sferą wpływ

ie lokalnego 

awienie (po
oszczególne 

stwy Zawarto
dzą i kapitału
: opracowanie

adu odpowie
i sfer zarząd

Zawartość w
zy (20%), w 
arzanie wiedz

ządzania wied

wywiera na 
%). 

Procesy i pr
zięki wspom

ów, zintegrow
i pracownikó

wów jest Tra
helpdesku o

ostrzeganego
sfery rozwo

ość na poszc
u intelektual

e własne. 

edzi responde
dzania wiedz

wywiera na s
dalszej kolej
zy (po 11%)

dzą…

Ochronę w

rocedury na 
maganiu proce
waniu proces
ów w realiza
ansfer wiedzy
oraz spisane 

przez resp
oju zarządza

zególne sfery
nego 

entów w odn
zą wynikają 

sferę Wykor
jności na Mo
. 

217 

wiedzy (1%) 

sferę Inno-
esów admi-

sów intrane-
acji. 
y (17%), na 
i opubliko-

pondentów) 
ania wiedzą 

ry rozwoju 

niesieniu do 
następujące 

rzystywania 
otywowanie 



218 

2. Najwięk
wiedzy 
ność wr

3. Drugą n
głównie
czatu z 
tranetu. 

4. Dalej w
sprawą 
sów intr
stość do
 
7. Platf
Rysunek

wpływu w
i kapitału in

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8.9. 

 
Z analiz

powiązań c
wnioski: 

kszy wpływ
(21%) szcze

raz ze standa
najczęściej w
e udostępnia
autorem tek

widać wpływ
istniejącego
ranetowych,

odawania arty

forma intran
k 8.9 prez

warstwy Platf
ntelektualneg

Wpływ czyn
zarz

zy szczegóło
czynników s

w warstwa Z
ególnie popr
rdem i kultu

wskazywaną 
nie w intran

kstu, punktua

w na Motywo
 podziału na
oraz na Wy

ykułów, new

netu 
entuje zesta
forma na po
go. 

nników wars
ządzania wied

Źródło:

owego rozkła
składowych i

Zawartość w
rzez przystęp

urą językową
sferą jest T

necie treści z
alność i regu

owanie do d
a anonimow
ytwarzanie w
wsów, aktualn

awienie (po
oszczególne 

stwy Platform
dzą i kapitału
: opracowanie

adu odpowie
i sfer zarząd

wywiera na 
pność języka
 w komunika

Transfer wied
ze źródeł zew
ularność dost

dzielenia się 
wą i określon
wiedzy (11%)
ności i wpisó

ostrzeganego
sfery rozwo

ma na poszcz
u intelektual

e własne. 

edzi responde
dzania wiedz

Ale

sferę Wykor
a, aktualność
acji intraneto
dzy (20%); w
wnętrznych, 
tarczania wi

wiedzą (11%
ną podpisem 
), głównie p
ów innego ro

przez resp
oju zarządza

zególne sfery
nego 

entów w odn
zą wynikają 

eksander Sala 

rzystywania 
ć, adekwat-
owej. 
wpływa nań 
 możliwość 

iedzy do in-

%), a to za 
część wpi-

poprzez czę-
odzaju. 

pondentów) 
ania wiedzą 

y rozwoju 

niesieniu do 
następujące 



8. Powiązan

1. Respond
grupy n

2. Najrzad
i Zarząd
Wniosk

1. W zakre
rzystywa
nowocz

2. Druga w
cji (14%
my, a da
towych,

3. Zdecydo
użytkow
 
8. Strat
Rysunek

wpływu w
wiedzą i ka

 
 
 

Rys. 8.10

nia portali intra

denci najczę
na jakąkolwie
dziej wskazy
dzanie strate

ki szczegółow
esie oddziały
anie wiedzy 

zesności aplik
w kolejności
%), oddziałuj
alej Transfer
, dostępność 
owana więk

wanego komp

tegia i kultu
k 8.10 prez

warstwy Strat
apitału intele

0. Wpływ czy
rozwoju 

anetowych z r

ęściej wskaz
ek sferę, a na

ywane sfery t
egiczne organ
we: 
ywania na sf
(16%), szcz

kacji i zinteg
sfera podleg

je na nią głó
r wiedzy (13%
funkcji i jak
szość respon
putera nie ma

ra 
zentuje zest
tegia i kultu

ektualnego. 

ynników war
zarządzania 

Źródło:

rozwojem zarz

zywali opcję
astępnie na W
to Zwiększan
nizacją (2%)

fery wskazyw
zególnie isto
growania z in
gająca wpływ

ównie poziom
%), na który

kość sprzętu w
ndentów uw
ają wpływu n

tawienie (po
ura na poszc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rstwy Strateg
a wiedzą i kap
: opracowanie

ządzania wied

ę braku wp
Wykorzystywa
nie kompeten
). 

wano w pier
otny wpływ m
nnymi aplika
wom to Inno
m nowoczesn
y wpływa obe
w firmie. 
aża, że ani 

na żadną ze s

ostrzeganego
czególne sfer

gia i kultura
pitału intelek

e własne. 

dzą…

pływu czynn
anie wiedzy (
ncji pracown

rwszej kolejn
mają czynni

acjami biznes
owacyjność w
ności aplikac
ecność kiosk

typ hostingu
fer zarządzan

o przez resp
ry rozwoju z

na poszczeg
ktualnego 

219 

ników z tej 
(16%). 
ników (1%) 

ności Wyko-
iki poziomu 
sowymi. 
w organiza-
cji i platfor-
ków intrane-

u, ani klasa 
nia wiedzą. 

pondentów) 
zarządzania 

gólne sfery 



220 Aleksander Sala 

Z analizy szczegółowego rozkładu odpowiedzi respondentów w odniesieniu do 
powiązań czynników składowych i sfer zarządzania wiedzą wynikają następujące 
wnioski: 
1. Respondenci deklarują, że warstwa Strategia i kultura ma największy wpływ na 

sfery Ewaluacja i rozwój wiedzy (22% głosów) oraz Zarządzanie strategiczne 
organizacją (20%), a następnie Transfer wiedzy (16%). 

2. Najmniejszy wpływ warstwa Strategia i kultura ma na Zwiększanie kompetencji 
pracowników i Wytwarzanie wiedzy. 

3. Na Ewaluację i rozwój wiedzy (22%) najbardziej wpływa wyznaczenie i moni-
torowanie wskaźników efektywności oraz prowadzenie audytów intranetu i au-
dytu komunikacji, jak również regularnych działań ewaluacyjnych i rewitaliza-
cji intranetu. 

4. Na Zarządzanie strategiczne organizacją (20%) wpływają funkcjonująca 
w organizacji strategia komunikacji wewnętrznej, strategia zarządzania wiedzą, 
strategia kapitału intelektualnego oraz zgodność intranetu ze strategią rozwoju 
lub strategią rynkową organizacji. 

5. Trzecia najczęściej wskazywana sfera wpływu to Transfer wiedzy (14%), na 
który wpływa strategia komunikacji wewnętrznej funkcjonująca w firmie 
i charakter pracy pracowników i organizacji. 
 

8.2.3. Wnioski 

Przedstawione badanie wskazało potencjalne oddziaływania portali intraneto-
wych na sfery rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego, tak jak 
postrzegają je eksperci biorący udział w badaniu. Ograniczeniem badania była 
niewątpliwie niewielka wielkość grupy uczestników oraz subiektywizm pozyska-
nych ocen. Natomiast z uwagi na to, że były to osoby zawodowo zajmujące się 
w organizacjach komunikacją wewnętrzną i portalami intranetowymi, możne je 
uznać za niezwykle kompetentne w przedmiocie badania.  

8.3. Badania powiązań 

8.3.1. Metodyka badania 

Dla określenia natury powiązań między czynnikami portali intranetowych a sfe-
rami zarządzania wiedzą jako dane wejściowe zostaną wykorzystane powiązania 
zidentyfikowane przez respondentów (rozdział 8.2). 

Oddziaływanie 80 czynników zgrupowanych w 8 warstwach (Wykorzystanie, 
Zarządzanie, Dostęp, Aktywność, Procesy i procedury, Zawartość, Platforma, 
Strategia i kultura) zostało zidentyfikowane w odniesieniu do następujących sfer 
zarządzania wiedzą: 
1. Transfer wiedzy. 
2. Wytwarzanie wiedzy. 
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3. Innowacyjność w organizacji. 
4. Identyfikowanie wiedzy. 
5. Pozyskiwanie i kodyfikacja wiedzy. 
6. Motywowanie do dzielenia się wiedzą. 
7. Wykorzystywanie wiedzy. 
8. Ochrona wiedzy. 
9. Ewaluacja i rozwój wiedzy. 
10. Zwiększanie kompetencji pracowników. 
11. Zarządzanie strategiczne organizacją. 

Kolejnym etapem badania było objaśnienie natury powiązań wskazanych przez 
respondentów: 
 określenie siły (intensywności) każdego z powiązań i jej kierunku (wzmacnia, 

osłabia, neutralna), 
 podanie przykładów oddziaływania danego powiązania z praktyki funkcjono-

wania portali intranetowych, 
 zidentyfikowanie problemów (zagrożeń, wyzwań) łączących się z danym po-

wiązaniem. 
Przeprowadzono sesje warsztatowe moderowane z zaproszonymi 22 ekspertami 

praktykami, realizując następujący scenariusz: 
1. Systematyczne przejście przez macierz zidentyfikowanych powiązań. 
2. Omówienie i zespołowe przedyskutowanie każdego z powiązań, uzyskanie 

odpowiedzi, czy znajduje ono potwierdzenie w praktyce większości uczestników. 
3. Indywidualna analiza istoty każdego powiązania: 

 wskazanie, na czym polega i jakie są jego przejawy (pozytywne i negatyw-
ne) w życiu organizacji; podanie z praktyki (eksploracja, projekcja) przykła-
dów, jak powiązanie działa (efekty korzystne i negatywne jako problemy 
i wyzwania); 

 podanie problemów (zagrożeń, wyzwań) związanych z danym powiązaniem; 
 podanie siły (intensywności) każdego powiązania oraz kierunku jego oddzia-

ływania (wzmacniające/osłabiające; stymulanty/destymulanty) (indywidual-
ne oceny są następnie uzgadniane w grupie metodą negocjowania konsensu-
su, z pomocą moderatora sesji); 

 ocena intensywności i kierunku każdego oddziaływania; wpływ każdego 
czynnika na daną sferę był oceniany przez respondenta na skali od −3 do + 3: 

  +3 – bardzo pozytywny wpływ, 
  +2 – pozytywny wpływ, 
  +1 – słaby pozytywny wpływ, 
    0 – neutralny lub nieznany wpływ, 
  −1 – słaby negatywny wpływ, 
  −2 – negatywny wpływ, 
  −3 – bardzo negatywny wpływ. 
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Indywidualne oceny były następnie uzgadniane w grupie metodą negocjowania 
konsensusu, z pomocą moderatora sesji. 

 
8.3.2. Wyniki badania 

Sfery zarządzania wiedzą podlegające wpływowi portali intranetowych 
Na rysunku 8.11 przedstawiono opracowaną w wyniku badań macierz postrze-

ganego przez ekspertów oddziaływania czynników portali intranetowych na sfery 
rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego. 

Na podstawie wyników zbiorczych opracowano zestawienie sfer zarządzania 
wiedzą w opinii ekspertów podlegających największemu oddziaływaniu ze strony 
portali intranetowych: 
1. Transfer wiedzy: udział łączny 21%, tworzony przez czynniki znajdujące się 

w warstwach57 z względnymi udziałami: Zawartość 33%, Procesy i procedury 
19%, Aktywność 6%, Dostęp 5%. 

2. Wykorzystywanie wiedzy: udział łączny 17%, tworzony przez czynniki znajdu-
jące się w warstwach z względnymi udziałami: Zawartość 49%, Aktywność 
10%, Dostęp 15%. 

3. Ewaluacja i rozwój wiedzy: udział łączny 12%, tworzony przez czynniki znaj-
dujące się w warstwach z względnymi udziałami: Zawartość 32%, Aktyw-
ność 10%, Dostęp 15%. 

4. Innowacyjność w organizacji: udział łączny 12%, tworzony przez czynniki 
znajdujące się w warstwach z względnymi udziałami: Procesy i procedury 50%, 
Platforma 20%, Wykorzystanie 10%. 

5. Motywowanie do dzielenia się wiedzą: udział łączny 8%, tworzony przez czyn-
niki znajdujące się w warstwach z względnymi udziałami: Aktywność 25%, Za-
wartość 16%, Zarządzanie 8%. 
Na rysunku 8.12 przedstawiono wynikający z badań postrzegany wpływ od-

działywania portali intranetowych na sfery zarządzania wiedzą. 
 

                                                      
57 W wyliczeniu pominięto warstwy o znikomych udziałach oddziaływania. 
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Rys. 8.11. Macierz powiązań postrzeganego oddziaływania czynników portali 
intranetowych na sfery rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego 

Źródło: opracowanie własne. 
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0

1
1

1.1. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu w codziennej pracy (w biurze, zakładzie, oddziale itp.) 1,0 1,0

1.4. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu po godzinach pracy

1.3. wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu przy kliencie / kontrahencie / partnerze (podmioty trzecie) 2,0

1.4. ilość inicjatyw / projektów powstałych na bazie lub z wykorzystaniem intranetu 2,0

1.5. wykorzystanie intranetu przy podejmowaniu decyzji zarządczych

1.6. współpraca opiekunów intranetu z innymi menedżerami / szefami projektów (np. z wewn. gazetką, innymi systemami, newsletterem)

1.7. używanie intranetu i korzystanie z jego zasobów pod wpływem rekomendacji otrzymanej od innego współpracownika

2.1. długość odwiedzin (średni jednorazowy czas przybywania użytkownika w intranecie) 1,0

2.2. częstość odwiedzin pracowników w intranecie 1,5

2.3. ilość używanych funkcji / modułów / aplikacji intranetowych podczas jednego dnia pracy 0,5 0,5 0,5

2.4. komentowanie (tekstem) i ocenianie (gwiazdki i lajki) treści intranetowych przez pracownika 1,5

2.5. tworzenie i dodawanie przez pracownika autorskich dokumentów, informacji, treści (utwory i wiedza pracowników)

2.6. czytanie przez pracowników treści stworzonych przez innych pracowników 2,0 1,5

2.7. potwierdzanie zapoznania się z materiałami, dokumentami przez pracownika / stanowisko 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5

2.8. prowadzenie przez pracownika bloga lub własnego profilu osobowego 1,0

2.9. wzajemne polecanie (automatyczne i półautomatyczne) ciekawych treści intranetowych przez pracowników 2,5 2,0

2.10. zgłaszanie przez pracowników niedoborów / ubytków / błędów treści / informacji i wiedzy zgromadzonej w intranecie 2,0 2,0

2.11. zgłaszanie przez intranet pomysłów i inicjatyw pracowniczych 2,0 2,0

2.12. ocenianie przez ekspertów wewnętrznych wiedzy / pomysłów / inicjatyw zgłaszanych (wprowadzanych) przez pracowników 2,0

2.13. tworzenie społeczności pracowników w intranecie 1,5

3.1. opracowana i znana pracownikom polityka bezpieczeństwa danych, wiedzy i tajności informacji 2,0

3.4. dostęp przez telefon, smartfon, inne urządzenia mobilne

3.3. dokumenty i aplikacje dostępne w chmurze 0,5

3.4. architektura informacji (rozmieszczenie i dostępność treści) 2,5 2,0 2,5

3.5. użyteczność, łatwość obsługi intranetu 2,5 2,0 3,0

3.6. grafika i atrakcyjność wizualna intranetu

3.7. łatwość zalogowania się i dostępu do zawartości intranetu 2,5

3.8. konieczność używania VPN lub innego dedykowanego kanału dostępu do intranetu -0,5 

3.9. szybkość otwierania się stron i dokumentów intranetowych

4.1. osobiste zaangażowanie zarządu w intranet i komunikację wewnętrzną 1 2

4.2. zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla w intranet i komunikację wewnętrzną

4.3. udział ekspertów i specjalistów wewnętrznych w rozwoju aplikacji i procesów intranetowych 2

4.4. liczebność zespołu intranetowego (redakcja / administracja  / zarządzanie) 1,5 1,5 1

4.5. funkcjonowanie w organizacji menedżera zarządzania wiedzą lub kapitałem intelektualnym 1,5 1,5

4.6. spisane zasady korzystania z intranetu (regulamin intranetu) 2

4.7. promocja intranetu i jego treści (kampanie, mailingi, newslettery wewnętrzne)

4.8. realizacja szkoleń z intranetu (obsługa / zarządzanie treścią / administracja / inne) 2

4.9. stały monitoring realizacji i ewaluacja przyjętej strategii komunikacji / intranetu / strategia rozwoju zarządzania wiedzą / kapitału intelektualnego 1

5.1. udział pracowników w realizacji procesów biznesowych wspomaganych intranetem 2,0

5.4. ilość obsługiwanych procesów administracyjnych organizacji w intranecie 1,0

5.3. zintegrowanie procesów intranetowych z innymi systemami (ERP, finansowe, kadrowe) 3,0

5.4. wspomaganie procesów administracyjnych w organizacji przez funkcje intranetu 2,0

5.5. spisane i opublikowane procedury organizacyjne (zasady, regulaminy, rozporządzenia) 2,0

5.6. wspomaganie obsługi projektów i zadań bieżących przez funkcje intranetu 1,5 1,0 1,5

5.7. możliwość zgłaszania przez intranet uwag i zastrzeżeń do procedur i zasad funkcjonujących w organizacji 2,0 2,0 2,0

5.8. funkcjonowanie lokalnego helpdesku – możliwość zadawania pytań ekspertom wewnętrznym 3,0

5.9. opublikowane zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników / dyrektorów / stanowisk 1,0 1,0

6.1. wolumen treści zgromadzonych w intranecie (dokumenty / wiedza / informacje / artykuły) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

6.4. częstość dodawania artykułów, newsów, aktualności i wpisów innego rodzaju 1,5 1,5

6.3. aktualność treści intranetowych 2,0 1,5 2,0 2,5

6.4. przystępność języka, jakim pisane są artykuły w intranecie 2,0

6.5. określony standard interfejsu użytkownika, kultura języka komunikacji (w tym intranetowej) w organizacji 1,5

6.6. punktualność, czyli tempo dostarczania potrzebnej wiedzy i informacji do intranetu 2,0 2,5

6.7. powszechny i widoczny dostęp do statystyk czytania i otwierania dokumentów intranetowych 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6.8. objętość (wielkość) informacji / artykułów 1,5 1,5

6.9. treści w bazie wiedzy zatwierdzone przez ekspertów (wiedza zweryfikowana) 2,5

6.10. treści w bazie wiedzy wpisywane przez użytkowników bez nadzoru opiekunów merytorycznych (typ wiki) i formalnego zatwierdzenia 0,5 -1,0 0,5

6.11. udostępnianie w intranecie treści ze źródeł zewnętrznych (z serwisów branżowych, innych) 2,0

6.14. anonimowość wpisów intranetowych -1,0 -1,5 -0,5 

6.13. wiedza o tym, kto stworzył wpis do bazy / artykuł / dodał dokument (treści podpisane) 2,0 2,0 1,5 2,0 2,5 2,0

6.14. możliwość szybkiego czata wideo lub tekstowego z autorem dokumentu, przeczytanego artykułu, wpisu do bazy wiedzy 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0

6.15. profesjonalizm przygotowania (jakość) treści / dokumentów w intranecie 2,0

6.16. wdrożony i przestrzegany standard na wpisy do intranetu / standard na dokumenty / na wpisy do bazy wiedzy

7.1. poziom nowoczesności aplikacji i platformy intranetowej

7.4. ilość dostępnych funkcji / modułów intranetu 1,5 1,5 1,5 1,5

7.3. zintegrowanie intranetu z innymi aplikacjami biznesowymi 2,0 2,0

7.4. istnienie kiosków intranetowych / platformy prezentacji danych w holach, stołówkach itp. 1,5 1,0 1,5 1,5

7.5. klasa (marka) komputera, z którego pracownik łączy się intranetem   x

7.6. zapewniony stały rozwój i utrzymanie platformy technologicznej

7.7. hostowanie intranetu wewnętrznie (wewnętrzna serwerownia)   x

7.8. hostowanie intranetu na zewnątrz (chmura lub inny dostawca)   x

8.1. funkcjonująca w organizacji strategia komunikacji wewnętrznej / strategia zarządzania wiedzą / strategia kapitału intelektualnego 3,0

8.4. opracowana i wdrożona w intranecie strategia zarządzania wiedzą i/lub kapitałem intelektualnym 1,5 1,5

8.3. zgodność intranetu ze strategią rozwoju i/lub strategią rynkową organizacji 2,5

8.4. wyznaczone wskaźniki efektywności intranetu i ich monitorowanie 2,0

8.5. nadzór nad intranetem prowadzony przez przedstawiciela zarządu 1,0

8.6. nadzór nad intranetem prowadzony przez kluczowych dyrektorów 1,0

8.7. prowadzenie audytu intranetu i audytu komunikacji 2,0

8.8. prowadzenie regularnych działań ewaluacyjnych i rewitalizacji intranetu 2,5

8.9. charakter pracy danej grupy pracowników i całej organizacji 1,5 1,5

Udział: 21% 6% 12% 2% 7% 8% 17% 6% 12% 3% 6% 0%
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Warstwy 
intranetu

Jak w mojej organizacji każdy czynnik warstwy intranetu (w wierszu) 
przekłada się na sferę zarządzania wiedzą (w kolumnie)?
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obserwacji, przykładów i uwag została przytoczona w oryginalnym brzmieniu 
i dotyczy w znacznej części zagadnień rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału 
intelektualnego, ale także i pokrewnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
i utrzymaniem portali intranetowych w organizacjach. Dla każdego z czynników 
podano postrzegany przez ekspertów rodzaj oddziaływania, przykłady występowa-
nia oraz potencjalne problemy i zagrożenia. 

 

1. Wykorzystanie intranetu 
Czynnik 1.1. Wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu w co-

dziennej pracy (w biurze, zakładzie, oddziale itp.) zdaniem większości ekspertów 
oddziałuje na sfery Transfer wiedzy (czyli przekazywanie wiedzy) oraz Wykorzy-
stywanie wiedzy z siłą +1. 

Przykłady oddziaływania: 
 wymiana dokumentów operacyjnych w firmie; 
 listy nieobecności, wiedza, kto jest na urlopie, z informacją, kto kogo zastępuje; 
 struktura organizacyjna w intranecie; 
 pozyskiwanie nowej wiedzy i informacji od współpracowników. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 poprawność realizacji – zapewnienie, by dokumenty i informacje w intranecie 

były aktualne, sprawdzone i bezbłędne. 
Czynnik 1.3. Wykorzystywanie informacji i dokumentów z intranetu przy 

kliencie / kontrahencie / partnerze (podmioty trzecie) zdaniem większości eksper-
tów oddziałuje na sferę Wykorzystywanie wiedzy z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 możliwość sprawdzenia stanów zobowiązań przez przedstawiciela handlowego 

w trakcie wizyty w punkcie sprzedaży (u klienta); 
 możliwość zweryfikowania np. zgodności ekspozycji z umową (przez porów-

nanie z wzorami); 
 zastosowanie intranetu jako narzędzia pracy w biurze obsługi klienta; 
 bogatsza obsługa sprzedaży produktów – możliwość szybkiego cross-sellingu, 

wykorzystania formularzy, wzorów umów itp.; 
 dzielenie się pomysłami, rozwiązaniami, wyszukiwanie dotychczas zgroma-

dzonej wiedzy. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 możliwy efekt odwrotny – podświadome kreowanie własnej samodzielności 
i kompetencji przez pracownika, unikanie korzystania z intranetu przy kliencie 
(by nie być podejrzanym o niekompetencję); 

 konieczność zarządzania zestawami sprzedażowymi (zbiory dokumentów) oraz 
wypracowania uniwersalnej metody zarządzania dokumentami odpowiedniej 
dla sprzedawców w różnych obszarach; 

 ryzyko przypadkowego ujawnienia informacji wewnętrznych, poufnych oraz 
konieczność porozumienia o zachowaniu poufności np. z kontrahentem. 
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Czynnik 1.4. Ilość inicjatyw / projektów powstałych na bazie lub z wykorzysta-
niem intranetu zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sferę Innowacyjność 
w organizacji z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 szukanie oszczędności, redukcja kosztów, poprawki, uproszczenia i uspraw-

nienia procedur; 
 innowacje operacyjne w zakresie BHP i sposobów pracy, administracyjne, 

akcja 40 pomysłów organizacyjnych; 
 zbieranie od pracowników informacji o problemach i potencjalnych możliwo-

ściach. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 konieczność wyznaczenia osoby decyzyjnej do zbierania i oceniania pomysłów; 
 konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zbierania pomysłów, aby nie wypły-

nęły do konkurencji lub nie zostały wykorzystane poza firmą (np. przez nie-
uczciwego pracownika); 

 brak wystarczających zasobów do realizacji nowych pomysłów. 
Czynnik 1.7. Używanie intranetu i korzystanie z jego zasobów pod wpływem 

rekomendacji otrzymanej od innego współpracownika zdaniem większości eksper-
tów oddziałuje na sferę Motywowanie do dzielenia się wiedzą z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 rekomendacja szkoleń, produktów, usług (większe zaufanie odbiorcy do treści 

rekomendowanych); 
 skuteczność rekomendacji potwierdzona przykładami na styku organizacji 

i życia prywatnego: rekomendacje pracowników dotyczące udziału w pracy 
społecznej, charytatywnej (remont przedszkola) skutkowały licznymi zgłosze-
niami chętnych. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 „owczy pęd” za rekomendowanymi treściami, działaniami, wydarzeniami; 
 subiektywne odczucie rekomendującego pracownika, które nie jest zgodne 

z opinią odbiorcy rekomendacji (np. polecane szkolenie w rzeczywistości oka-
zało się słabe). 
  

2. Zarządzanie intranetem 
Czynnik 2.1. Osobiste zaangażowanie zarządu w intranet i komunikację we-

wnętrzną zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery Zarządzanie strate-
giczne organizacją z siłą +2 oraz Motywowanie do dzielenia się wiedzą z siłą +1. 

Przykłady oddziaływania: 
 udział członków zarządu (lub innych wysokich przełożonych) w aplikacjach 

intranetowych, np. w banku pomysłów, jako wzór do naśladowania; 
 czat z członkami zarządu; 



8. Powiązania portali intranetowych z rozwojem zarządzania wiedzą… 227 

 umieszczenie przez prezesa zarządu śmiesznego filmiku, stworzonego specjal-
nie do intranetu, w celu motywowania do pracy; 

 menedżerowie bądź wszyscy pracownicy biurowi raz w roku pełnią rolę szere-
gowego pracownika, np. sprzedawcy w sklepie. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 brak chęci angażowania się przez zarząd w działania; 
 sztuczne zaangażowanie zarządu – mocno demotywujące; 
 odejście od komunikacji w intranecie w następstwie zmiany zarządu potęguje 

demotywację w zespole. 
Czynnik 2.3. Udział ekspertów i specjalistów wewnętrznych w rozwoju aplika-

cji i procesów intranetowych zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sferę 
Wytwarzanie wiedzy z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 wiki, blogi, fora projektowe, FAQ w różnych dziedzinach; 
 tworzenie nowych treści o wysokiej specjalizacji; 
 tworzenie nowych informacji przydatnych innym pracownikom; 
 zachęcanie innych pracowników do dzielenia się swoją prywatną wiedzą; 
 motywowanie pracowników do rozwoju. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 wątpliwość, na ile zgłaszane nowe pomysły stanowią nową wiedzę; 
 ryzyko długich dygresji ekspertów zamiast zwięzłych, konkretnych odpowie-

dzi, co może zniechęcać do zadawania pytań; 
 trudność zrozumienia zbyt fachowego języka i słaba komunikacja interperso-

nalna z ekspertami. 
Czynnik 2.5. Funkcjonowanie w organizacji menedżera zarządzania wiedzą lub 

kapitałem intelektualnym zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery Moty-
wowanie do dzielenia się wiedzą oraz Innowacyjność w organizacji z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 utworzenie stanowiska pracy dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie wiedzą 

oraz zasoby intranetu; 
 możliwość opisania i upowszechniania nowych rozwiązań wypracowanych na 

określonym stanowisku pracy; 
 uzyskiwanie dużych oszczędności związanych np. z kosztami konferencji, 

w których uczestniczą pracownicy, z wykorzystaniem dzielenia się wiedzą; 
 koordynacja szkoleń, rozwój narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą 

w organizacji; 
 wsparcie zarządzania talentami, odkrywanie osób, które posiadają oraz chcą 

i umieją dzielić się wiedzą. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
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 wyzwania organizacyjne związane z utworzeniem stanowiska zarządzającego 
wiedzą, a szczególnie określenie kompetencji menedżera wiedzy i ocena wyni-
ków jego pracy; 

 brak możliwości zarządzania wiedzą merytoryczną przez jedną osobę przy 
szerokim zakresie tematycznym danej branży; 

 nieliczne zachęcające analogie – generalnie słabe rozpowszechnienie funkcji 
menedżera wiedzy w firmach i instytucjach; 

 ryzyko przecenienia roli człowieka (menedżera zarządzania wiedzą) i zarazem 
niedocenienia roli narzędzi i ich funkcjonalności dla użytkowników; 

 ryzyko wynikające z braku moderatora weryfikującego na bieżąco zamiesz-
czane informacje i oceniającego ich wiarygodność. 

Czynnik 2.6. Spisane zasady korzystania z intranetu (regulamin intranetu) zda-
niem większości ekspertów oddziałuje na sferę Ochrona wiedzy (zabezpieczanie 
i reglamentacja wiedzy) z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 wzrost skuteczności zależnie od ostrości/miękkości oraz precyzyjności i czy-

telności zapisów regulaminu; 
 wzrost świadomości pracowników w zakresie zapisów regulaminowych; 
 prewencja, wyciąganie konsekwencji na podstawie spisanych reguł. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 możliwość wycieku informacji w przypadku braku regulaminów lub braku ich 

czytelności czy precyzyjności; 
 ograniczenie zbierania i publikowania treści przez pracowników w obawie 

o konsekwencje regulaminowe. 
  

3. Dostęp do intranetu 
Czynnik 3.4. Architektura informacji (rozmieszczenie i dostępność treści) zda-

niem większości ekspertów oddziałuje na sfery Wykorzystywanie wiedzy i Transfer 
wiedzy (czyli przekazywanie wiedzy) z siłą +2,5, a na sferę Pozyskiwanie i kodyfi-
kacja wiedzy z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 przyspieszenie dostępu do wiedzy dzięki właściwej architekturze informacji, 

a w konsekwencji pozytywny wpływ na wykorzystanie wiedzy; 
 pozytywne sprzężenie zwrotne od użytkowników potwierdzające intuicyjność 

i łatwość obsługi intranetu. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 presja twórców treści intranetowych na zamieszczanie ich materiałów w naj-
bardziej widocznym miejscu bez zwracania uwagi na kontekst i znaczenie 
w całości; 

 ryzyko zniechęcenia do dzielenia się wiedzą i odkrywania zasobów intranetu 
przez pracowników w przypadku ich ukrycia lub trudności w dostępie do części 
elementów intranetu lub braku wiedzy bądź umiejętności do ich znalezienia; 
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 potrzeba zapewnienia bardzo dobrej wyszukiwarki. 
Czynnik 3.5. Użyteczność, łatwość obsługi intranetu zdaniem większości eks-

pertów oddziałuje na sfery: Wykorzystywanie wiedzy z siłą +3, Transfer wiedzy 
(czyli przekazywanie wiedzy) z siłą +2,5 oraz Motywowanie do dzielenia się 
wiedzą z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 pozytywny wpływ łatwości dostępu na skrócenie czasu dostępu i zdobycia 

informacji; 
 pozytywny wpływ na efektywność wykorzystania wiedzy dzięki poprawie 

użyteczności i łatwości obsługi intranetu; 
 wzrost motywacji do dostarczania treści do intranetu i postrzegania jako uży-

teczne narzędzie dzięki efektywnemu wypromowaniu intranetu jako narzędzia 
komunikacji. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 trudność zapewnienia optymalnej łatwości korzystania z treści intranetowych: 

zbyt łatwe korzystanie może być uznawane za informacje dla każdego, a nie 
dla specjalistów, i budzić wątpliwości co do wagi merytorycznej treści; 

 duża trudność wprowadzenia ułatwień satysfakcjonujących jednocześnie 
wszystkich użytkowników intranetu. 

Czynnik 3.7. Łatwość zalogowania się i dostępu do zawartości intranetu zdaniem 
większości ekspertów oddziałuje na sferę Wykorzystywanie wiedzy z siłą +2,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 wzrost wykorzystywania wiedzy dzięki ułatwieniu dostępu; 
 uruchomienie przeglądarki otwierające automatycznie intranet na koncie 

zalogowanego użytkownika wraz ze spersonalizowanym profilem ułatwia do-
stęp do dedykowanej informacji; 

 automatyczne logowanie, bez manualnego udziału użytkownika, zwiększa 
zadowolenie pracowników; 

 automatyczna autoryzacja niewymagająca podawania odrębnego hasła moty-
wuje do zalogowania się do intranetu i korzystania z jego zasobów. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 wykorzystanie wiedzy ogranicza się tylko do wiedzy skodyfikowanej, a część 

transferu wiedzy możliwa jest tylko w żywym kontakcie, a nie w intranecie; 
 brak powiązania logowania do intranetu z logowaniem do komputera (ko-

nieczność podwójnego logowania); 
 zagrożenie wypływu danych do konkurencji w przypadku możliwości dostępu 

poza miejscem pracy. 
Czynnik 3.9. Szybkość otwierania się stron i dokumentów intranetowych zda-

niem większości ekspertów oddziałuje na sferę Wykorzystywanie wiedzy z siłą +2. 
Przykłady oddziaływania: 
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 produkt pokazywany jest klientowi na tablecie, by móc go szybko zaprezento-
wać i sprzedać; 

 sfotografowanie telefonem problemów (błędów, awarii, wypadków) i wysłanie 
ich na portal umożliwia uzyskanie szybkiego feedbacku i komentarza; 

 tablety i touchpady umożliwiają pokazanie handlowcom, jak towar ma być 
rozstawiony w sklepie (jeśli są jakieś błędy). 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 bardzo długi czas dostępu do zawartości dokumentu zniechęca do korzystania 

i dyskwalifikuje jego przydatność; 
 długi czas dostępu zniechęca i uniemożliwia korzystanie z wiedzy; 
 brak informacji o czasie i postępie ładowania stron czy aplikacji zniechęca do 

użycia. 
  

4. Aktywność w intranecie 
Czynnik 4.4. Komentowanie (tekstem) i ocenianie (gwiazdki i lajki) treści in-

tranetowych przez pracownika zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sferę 
Motywowanie do dzielenia się wiedzą z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 komentowanie i ocenianie niesie z sobą wyzwania konkurencyjne i chęć 

współzawodnictwa; 
 pokazywanie aktywności zwiększa motywację pracowników do zaangażowa-

nia się w intranet. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 wyolbrzymianie problemów, pompowanie statystyk, kupowanie lajków; 
 publikacja nieprawdziwych komentarzy może popsuć relacje w firmie; 
 zbyt duża liczba znajomych w intranecie może odciągać od pracy i skupiać 

uwagę na mniej ważnych informacjach i treściach intranetowych. 
Czynnik 4.6. Czytanie przez pracowników treści stworzonych przez innych pra-

cowników zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery Transfer wiedzy 
(czyli przekazywanie wiedzy) z siłą +2 oraz Zwiększanie kompetencji pracowników 
z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 motywacja do tworzenia nowych treści w intranecie, wymiany poglądów; 
 większa motywacja i zainteresowanie czytaniem treści pisanych przez kolegów 

niż przez HR czy przez osoby zajmujące wysokie stanowiska; 
 transfer wiedzy i zwiększenie kompetencji pod warunkiem odpowiednich 

kompetencji autorów treści; 
 duży wpływ nowych treści na transfer i kompetencje pracowników, np. infor-

macje o nowych, rozpoczynanych promocjach, pozwalające stać się ambasado-
rem akcji; 
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 możliwość zapoznania się pracowników z tematami, z którymi bez użycia tego 
narzędzia nie mieliby okazji się zapoznać lub byłoby to utrudnione. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 aktywność w intranecie nie musi wcale zwiększać kompetencji pracowników; 
 motywacja do podzielenia się swoim doświadczeniem czy wiedzą może doty-

czyć jedynie części pracowników, chcących „wypaść lepiej”; 
 zapewnienie, by treści pisane przez pracowników i dla pracowników były 

związane ściśle z pracą; 
 uzyskanie pewności, że umieszczana w intranecie wiedza jest naprawdę fa-

chowa i poprawna; 
 dezinformacja wprowadzana przez zbyt dużą ilość treści i komunikatów; 
 grafomania, brak zdolności komunikacyjnych autorów itp.; 
 zaśmiecenie intranetu poprzez powstanie wielu niepotrzebnych treści. 

Czynnik 4.8. Prowadzenie przez pracownika bloga lub własnego profilu oso-
bowego zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery Motywowanie do 
dzielenia się wiedzą i Wytwarzanie wiedzy z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 treść blogu pracownika ściśle związana z realizowanymi zadaniami i wynikami 

pracy; 
 transfer wiedzy i zwiększenie kompetencji pod warunkiem odpowiednich 

kompetencji autorów treści; 
 konieczny przykład: rozpoczęcie prowadzenia bloga przez jedną osobę w celu 

zmotywowania innych do podobnej aktywności i wskazania kierunków; 
 możliwość stworzenia nowego obszaru w intranecie z uwagi na bardzo dużą 

różnorodność zainteresowań pracowników; 
 możliwość dzielenia się wiedzą z większą liczbą osób przy mniejszym nakła-

dzie pracy. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 dominujący udział „plotkarstwa” i opinii na forach, zamiast wnoszenia kon-
kretnych informacji przydatnych dla innych; 

 wymóg ogromnej dojrzałości indywidualnej pracowników wobec obecnego 
niskiego kapitału kulturowego pracowników; 

 grafomania, brak zdolności komunikacyjnych autorów itp.; 
 ryzyko braku zamierzonych rezultatów w przypadku prowadzenia blogów 

przez członków zarządu oraz ryzyko przekształcenia blogów w „tubę zarządu”; 
 ograniczenia czasowe pracowników. 

Czynnik 4.9. Wzajemne polecanie (automatyczne i półautomatyczne) cieka-
wych treści intranetowych przez pracowników zdaniem większości ekspertów 
oddziałuje na sfery Motywowanie do dzielenia się wiedzą z siłą +2 oraz Transfer 
wiedzy (czyli przekazywanie wiedzy) z siłą +2,5. 
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Przykłady oddziaływania: 
 pozytywny wpływ w przypadku instytucji niesformalizowanych; 
 motywowanie pracowników do dzielenia się wiedzą; 
 skrócenie czasu w dotarciu do wiedzy dzięki użyciu ikonek Prześlij dalej, 

Polub; 
 motywacja do poszukiwania informacji w intranecie, traktowanie go jako 

pierwszego kroku w wyszukiwaniu informacji. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 ryzyko koncentracji na treściach nie najważniejszych, ryzyko spamowania; 
 zapewnienie udostępniania treści zawodowych, a nie prywatnych; 
 regularna aktualizacja zawartości merytorycznej i uzyskanie pewności, że 

umieszczana w intranecie wiedza jest naprawdę fachowa, poprawna itp.; 
 problem z wyselekcjonowaniem informacji istotnych; 
 ryzyko niekoniecznie uzasadnionej frustracji w przypadku nieotrzymywania 

lajków mimo ich dostępności w systemie. 
Czynnik 4.10. Zgłaszanie przez pracowników niedoborów / ubytków / błędów 

treści / informacji i wiedzy zgromadzonej w intranecie zdaniem większości eksper-
tów oddziałuje na sferę Ewaluacja i rozwój wiedzy z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 wpływ na korektę i edycję treści (jakościowo i merytorycznie); 
 zgłaszanie braków jest niezbędne do zidentyfikowania potrzeb odbiorców (tzn. 

pracowników jako klientów wewnętrznych). 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 zbyt duża liczba błędów prowadzi do utraty wiarygodności. 
Czynnik 4.11. Zgłaszanie przez intranet pomysłów i inicjatyw pracowniczych 

zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery Motywowanie do dzielenia się 
wiedzą z siłą +2 oraz Innowacyjność w organizacji z siłą +2,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 zgłaszanie przez pracownika propozycji nowej formy badania opinii klientów; 
 bank inicjatyw, giełda pomysłów, centra innowacyjności; 
 duży potencjał w zakresie pomysłów i inicjatyw w wyniku konkurencji między 

pracownikami i chęci zaistnienia w intranecie; 
 potwierdzony wpływ zgłaszania inicjatyw na rozwój organizacji; 
 bezpośredni wpływ pracowników pracujących w danym procesie na jego 

usprawnienie, dzięki ich wiedzy i doświadczeniu; 
 ocenianie pomysłów przez innych użytkowników na forum, głosowania; 
 motywacja do zgłaszania pomysłów przez chęć pochwalenia się, wyróżnienia. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 zachęcenie pracowników do zgłaszania pomysłów; 
 mądre zarządzanie pomysłami i system motywacyjny; 
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 ryzyko, iż część potencjalnych pomysłodawców nie będzie chciała się przed-
stawić z imienia i nazwiska i poddać swój pomysł ocenie przez innych; 

 sposób nagradzania za pomysły. 
Czynnik 4.12. Ocenianie przez ekspertów wewnętrznych wiedzy / pomysłów / 

inicjatyw zgłaszanych (wprowadzanych) przez pracowników zdaniem większości 
ekspertów oddziałuje na sferę Ewaluacja i rozwój wiedzy z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 funkcjonowanie w „banku inicjatyw”, oczekiwana możliwość merytorycznej 

weryfikacji informacji udostępnianych przez ekspertów; 
 systematyzowanie pomysłów i kierowanie ich na właściwe tory oraz lepsze 

rozumienie procesów zachodzących w firmie, funkcjonowania firmy poprzez 
ocenę pomysłów przez ekspertów wewnętrznych (pod względem przydatności, 
możliwości realizacji itp.) podaną do wiadomości publicznej; 

 proces przesyłania wypełnionego wniosku o grant do odpowiedniej komórki za 
dwoma potwierdzeniami: 1 – automatycznym, potwierdzającym, że wpłynęło 
i spełnia wymogi formalne, oraz 2 – wykonywanym przez eksperta wewnętrz-
nego podającym merytoryczną ocenę pomysłu. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 ryzyko traktowania eksperta wewnętrznego jako rywala, prowadzące do kon-

fliktu w gronie pracowników, skutkujące utrudnieniem powstawania inicjatyw 
wśród pracowników, tworzące podział na oceniających i ocenianych; 

 przekonanie autora zgłoszonego pomysłu do jego weryfikacji; 
 subiektywizm ekspertów wpływający na ocenę cudzych pomysłów; 
 ryzyko zniechęcenia następnych potencjalnych twórców inicjatyw w wyniku 

zbyt ostrej oceny lub krytyki; 
 ryzyko stłumienia innowacyjności w przypadku negatywnej oceny pomysłów 

czy inicjatyw, bo eksperci uznali inaczej. 
Czynnik 4.13. Tworzenie społeczności pracowników w intranecie zdaniem 

większości ekspertów oddziałuje na sferę Motywowanie do dzielenia się wiedzą 
z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 powstawanie tematycznych grup dyskusyjnych, w których przepływ wiedzy 

jest szybki i skuteczny, poprzez uzupełnianie modelu wiedzy przez wszystkich 
– zgodnie ze swoimi kompetencjami; 

 możliwość zawiązania się społeczności po wdrożeniu (nowego) intranetu; 
 wymiana informacji (wiedzy) pomiędzy ludźmi z różnych działów o przebiegu 

procesów w innych działach (zakresach, sposobach działania) podczas rozmów 
o wspólnych zainteresowaniach; 

 forum – zamknięte grupy dyskusyjne przypisane do określonych projektów; 
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 zgromadzenie osób z różnych lokalizacji wokół integrującego ich tematu. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 utrzymanie dyscypliny i poziomu merytorycznego wymiany wiedzy; 
 ryzyko powstania „kółek towarzyskich” i zamieszczania w informacjach np. 

opisów hoteli, do których warto jechać (w przypadku szkoleń), oceny atrakcyj-
ności wykładowców, ciekawostek o ciuchach, butach, lekarzach itp.; 

 ryzyko niespełnienia ambitnego założenia – w efekcie powstania tablicy ogło-
szeń z elementami hyde parku; 

 tworzenie społeczności raczej na płaszczyźnie hobby, a nie pracy; 
 wymóg moderowania społeczności; 
 trwonienie czasu na dyskusje niezwiązane z pracą. 

  

5. Procesy i procedury 
Czynnik 5.2. Ilość obsługiwanych procesów administracyjnych organizacji 

w intranecie zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sferę Innowacyjność 
w organizacji z siłą +1. 

Przykłady oddziaływania: 
 wzrost użyteczności intranetu w sytuacji, gdy wszystkie istotne i potrzebne 

aplikacje, informacje, dane itp. są w jednym miejscu; 
 wykonywanie pewnych czynności w intranecie i odkrywanie zalet tego roz-

wiązania jest motywatorem dla przeniesienia do intranetu kolejnych procesów; 
 zapewnienie całości workflow w jednym miejscu (wszystkie aplikacje bizne-

sowe, procesy), dające użytkownikom poczucie celowości, kontroli i zarządza-
nia oraz ułatwiające zarządzanie całością. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 utrzymanie równowagi między rutyną a innowacyjnością; 
 ryzyko braku usprawnienia niektórych procesów, a nawet ich skomplikowania 

przy próbie przenoszenia pewnych procesów do intranetu „na siłę”; 
 zwykle nie da się przeprowadzić integracji wszystkich procesów; 
 wzrost liczby problemów wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych procesów. 

Czynnik 5.3. Zintegrowanie procesów intranetowych z innymi systemami 
(ERP, finansowe, kadrowe) zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sferę 
Innowacyjność w organizacji z siłą +3. 

Przykłady oddziaływania: 
 elektroniczne wnioski – zależnie od integracji systemów HR z intranetem; 
 pełna integracja wszystkich usług wewnętrznych z intranetem umożliwia 

korzystanie „jakby z jednego systemu”; 
 integracja w intranecie mobilizuje inne systemy i procesy do automatyzacji 

i cyfryzacji. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
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 zawieszenie się lub problem techniczny intranetu jako jedynego narzędzia 
skutkuje całkowitym wstrzymaniem pracy; 

 intranet staje się systemem o krytycznym znaczeniu dla organizacji. 
Czynnik 5.7. Możliwość zgłaszania przez intranet uwag i zastrzeżeń do proce-

dur i zasad funkcjonujących w organizacji zdaniem większości ekspertów oddzia-
łuje na sfery Innowacyjność w organizacji, Pozyskiwanie i kodyfikacja wiedzy oraz 
Ewaluacja i rozwój wiedzy z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 możliwość zgłoszenia uwag natychmiast gwarantuje, że zauważone niepo-

prawnie funkcjonujące procesy lub błędy w procedurach zostaną odnotowane, 
a nie zapomniane z upływem czasu; 

 duża efektywność odkrywania słabych punktów istniejących rozwiązań 
i sugerowania sposobów ich ulepszenia przez użytkowników; 

 skuteczne usprawnianie procedur. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 zachęcenie pracowników niskich szczebli organizacji, posiadających niezbędną 
dla procesów wiedzę ukrytą, do pisania uwag w intranecie; niewykluczona ko-
nieczność zapewnienia starszym pracownikom wsparcia ze strony młodszych 
osób odpowiadających za wywiady ze starszymi pracownikami przy przeno-
szeniu uwag do intranetu; 

 zasobo- i czasochłonna weryfikacja w przypadku zbyt dużej ilości uwag; 
 czas potrzebny na wprowadzanie zmian do procedur; 
 obawy użytkowników przed publiczną krytyką i oceną. 

  

6. Zawartość 
Czynnik 6.1. Wolumen treści zgromadzonych w intranecie (dokumenty / wie-

dza / informacje / artykuły) zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery: 
Wykorzystywanie wiedzy, Transfer wiedzy (czyli przekazywanie wiedzy), Wytwa-
rzanie wiedzy, Ewaluacja i rozwój wiedzy, Pozyskiwanie i kodyfikacja wiedzy oraz 
Identyfikacja wiedzy (rozpoznawanie istnienia wiedzy) z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 komfort szukania w jednym miejscu i oszczędność czasu; 
 duże znaczenie bogatej i przyjaznej dla użytkownika bazy wiedzy; 
 konieczność zapewnienia przejrzystości w architekturze informacji i bardzo 

sprawnej wyszukiwarki. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 przekonanie do tworzenia wielopoziomowego, rozbudowanego wolumenu 
będącego wartościowym narzędziem; 

 błędne sprowadzanie intranetu jedynie do roli narzędzia wspomagania organi-
zacyjnego, a nie źródła wiedzy; 
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 negatywny wpływ dużego wolumenu treści przy braku narzędzi do wyszuki-
wania; 

 trudności w odnalezieniu potrzebnych treści ze względu na słabe narzędzia 
wyszukiwania; 

 zbyt duża ilość informacji do przejrzenia. 
Czynnik 6.6. Punktualność, czyli tempo dostarczania potrzebnej wiedzy i informa-

cji do intranetu zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery Wykorzystywanie 
wiedzy z siłą +2,5 oraz Transfer wiedzy (czyli przekazywanie wiedzy) z siłą +2. 

Przykłady oddziaływania: 
 ogromne znaczenie punktualności, np. dla sprawności działania działów praw-

nych, finansowych; 
 zwiększenie atrakcyjności intranetu jako źródła najświeższych informacji 

w stosunku do innych, „wolniejszych” źródeł. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 zapewnienie punktualności i regularności dostarczania informacji do intranetu; 
 brak wartości dodanej „nieświeżego newsa”; 
 wpływ na podejmowane decyzje – ryzyko narażenia organizacji na straty 

poprzez nieuaktualnione informacje w intranecie; 
 ryzyko zrażenia się do intranetu przez użytkownika po zetknięciu z nieaktualną 

informacją; 
 świadomość osób merytorycznie odpowiedzialnych za wprowadzanie treści do 

intranetu oraz ich kompetencja w zakresie współpracy z komórkami meryto-
rycznymi. 

Czynnik 6.13. Wiedza o tym, kto stworzył wpis do bazy / artykuł / dodał doku-
ment (treści podpisane) zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery: Ewalu-
acja i rozwój wiedzy z siłą +2,5, Wykorzystywanie wiedzy, Identyfikacja wiedzy 
(rozpoznawanie istnienia wiedzy) i Zwiększanie kompetencji pracowników z siłą 
+2 oraz Motywowanie do dzielenia się wiedzą z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 wzrost znaczenia i autorytetu osoby będącej autorem wpisu; efekt rywalizacji; 
 możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcą wpisu; 
 pozytywny i motywujący wpływ podpisów i krótkich notek o autorze; 
 motywacja do skorzystania z wpisu, jeśli wiadomo, iż jest to wiedza ekspercka; 
 możliwość kreowania firmowych ekspertów i autorytetów wewnętrznych 

w określonych dziedzinach. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 dobór osób uprawnionych do wpisów w intranecie; 
 stworzenie przestrzeni społecznościowej dla użytkowników; 
 krytykanctwo w komentarzach. 
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7. Platforma 
Czynnik 7.3. Zintegrowanie intranetu z innymi aplikacjami biznesowymi zda-

niem większości ekspertów oddziałuje na sfery Wykorzystywanie wiedzy i Innowa-
cyjność w organizacji z siłą +2, a na sferę Zarządzanie strategiczne organizacją 
z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 możliwość zasysania danych z systemów REGON, BDL GUS itp.; 
 stworzenie narzędzia informatycznego do analizy potencjału wszystkich punk-

tów filialnych firmy, kontrahentów i partnerów biznesowych; 
 oszczędność czasu dzięki aplikacjom znajdującym się w jednym miejscu; 
 wprowadzenie poczucia uporządkowania i stabilności, pod warunkiem zapew-

nienia spójności w architekturze informacyjnej portalu intranetowego. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 wysokie koszty integrowania systemów; 
 problemy integracyjne wymagające często dużego nakładu sił i środków na ich 

rozwiązanie; 
 zbyt duża różnorodność systemów i aplikacji zintegrowanych w intranecie – 

ryzyko poczucia chaosu, braku związku i trudności z przełożeniem wpływu 
działania jednej aplikacji na inne; 

 ograniczenie spowodowane dostępnymi możliwościami technicznymi. 
Czynnik 7.4. Istnienie kiosków intranetowych / platformy prezentacji danych 

w holach, stołówkach itp. zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery: 
Transfer wiedzy (czyli przekazywanie wiedzy) z siłą +1,5, Wykorzystywanie wiedzy 
i Innowacyjność w organizacji z siłą +1 oraz Motywowanie do dzielenia się wiedzą 
z siłą +0,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 ułatwienie dostępu do danych publikowanych w intranecie; 
 uzyskiwany efekt uzależniony od specyfiki przedsiębiorstwa; 
 infokioski dla pracowników produkcji jako jedyny samodzielny dostęp do 

wiedzy organizacji – wpływ na rozwój wiedzy pracownika. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 przekonanie pracowników do korzystania z kiosków „w biegu” i zostawiania 
pomysłów; 

 ryzyko wywarcia na pracownikach wrażenia presji, że pracować trzeba wszę-
dzie i zawsze; 

 brak czasu na zaznajomienie się z wyświetlanymi, dostępnymi treściami; 
 określenie odpowiedniej lokalizacji i liczby kiosków oraz przeciwdziałanie 

awaryjności kiosków; 
 zachowanie bezpieczeństwa informacji. 



238 Aleksander Sala 

Czynnik 7.8. Hostowanie intranetu na zewnątrz (chmura lub inny dostawca) 
zdaniem większości ekspertów nie oddziałuje na żadną sferę. 

Przykłady oddziaływania: 
 ważne jest zapewnienie łatwości dostępu do intranetu w firmie i poza siedzibą, 

także w czasie wolnym, a nie konkretny sposób hostowania czy technologia. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 dobre skonstruowanie kontraktu i SLA (Service Level Agreement), klauzule 
poufności, zachowanie bezpieczeństwa danych, monitorowanie sprawności 
systemów; 

 dostęp podmiotów zewnętrznych do informacji firmowych, ryzyko „wypłynię-
cia” treści wewnętrznych. 
  

8. Strategia i kultura 
Czynnik 8.1. Funkcjonująca w organizacji strategia komunikacji wewnętrznej / 

strategia zarządzania wiedzą / strategia kapitału intelektualnego zdaniem większo-
ści ekspertów oddziałuje na sferę Zarządzanie strategiczne organizacją z siłą +3. 

Przykłady oddziaływania: 
 pokazanie kierunków zainteresowania zespołem przez kierownictwo; 
 uzyskanie transparentności we wrażliwym dla pracowników obszarze; 
 strategia komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą jako część strategii 

ogólnej firmy; 
 możliwość większego usystematyzowania komunikacji wewnętrznej, spójność 

komunikacyjna pozwalająca na kreowanie pożądanych zachowań. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 wspólne, partycypacyjne wypracowanie strategii będące warunkiem jej czytel-
ności dla pracowników oraz skutecznej realizacji; 

 ryzyko sprzeczności celów strategii organizacji ze strategią cząstkową komu-
nikacji wewnętrznej; 

 konieczność weryfikacji celów kolejnych projektów i działań w odniesieniu do 
strategii, większa kontrola nad funkcjonowaniem organizacji; 

 przestrzeganie przez kierownictwo planów, które sami zatwierdzili. 
Czynnik 8.2. Opracowana i wdrożona w intranecie strategia zarządzania wiedzą 

i/lub kapitałem intelektualnym zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sfery 
Zarządzanie strategiczne organizacją i Transfer wiedzy (czyli przekazywanie 
wiedzy) z siłą +1,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 możliwość motywacji pracowników do zmian i rozwoju dzięki ujawnieniu 

takiej strategii; 
 potwierdzony pozytywny wpływ na rozwój i zapewnienie rozwoju; 
 większy wpływ na działalność operacyjną, a dopiero w dalszej perspektywie na 

kształtowanie kultury organizacji. 
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Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 trudność w zdefiniowaniu wskaźników celu i rezultatu dla takiej strategii; 
 ryzyko realizacji błędnych założeń strategii; 
 określenie sposobu kontroli zgodności realizacji. 

Czynnik 8.3. Zgodność intranetu ze strategią rozwoju i/lub strategią rynkową 
organizacji zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sferę Zarządzanie strate-
giczne organizacją z siłą +2,5. 

Przykłady oddziaływania: 
 bezpośredni wpływ na osiąganie celów strategii pod warunkiem użytkowania 

modułów intranetu zgodnie z zasadami i instrukcjami; 
 konieczność zapewnienia spójności metod komunikacji ze strategią firmy 

w celu uniknięcia chaosu komunikacyjnego; 
 spójność komunikacyjna pozwalająca na kreowanie pożądanych zachowań; 
 intranet narzędziem wspierającym realizację ogólnej strategii firmy. 

Problemy, wyzwania i zagrożenia: 
 stworzenie wskaźników do celów i rezultatów strategii zarządzania wewnętrz-

nego firmą, np. liczba pracowników, którzy poprawili efektywność; 
 ryzyko ograniczenia kreatywności przy utrzymaniu ram strategicznych i limi-

towaniu indywidualizmu; 
 trudność pogodzenia potrzeb nadawców (zarząd) z potrzebami odbiorców 

(pracownicy). 
Czynnik 8.5. Nadzór nad intranetem prowadzony przez przedstawiciela zarządu 

zdaniem większości ekspertów oddziałuje na sferę Zarządzanie strategiczne orga-
nizacją z siłą +1. 

Przykłady oddziaływania: 
 podniesienie rangi intranetu jako narzędzia w zarządzaniu strategicznym 

organizacją; 
 ogromny potencjał rozwojowy intranetu w przypadku asygnowania przedsta-

wiciela zarządu będącego ekspertem do spraw komunikacji; 
 ryzyko porażki w przypadku przedstawiciela zarządu niebędącego specjalistą 

w dziedzinie komunikacji. 
Problemy, wyzwania i zagrożenia: 

 problem w mniejszych spółkach, z jednoosobowym zarządem; 
 kwestia wyboru przedstawiciela zarządu o odpowiednich kwalifikacjach; 
 przygotowanie dla członka zarządu systemu miar i metryk, umożliwiającego 

ocenianie rozwiązania; 
 niedocenianie znaczenia intranetu przez zarządy firm; 
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 kontrola Web 2.0, brak czasu i zrozumienia potrzeb odbiorców intranetu, 
w momencie pojawienia się na forum krytycznych uwag dotyczących firmy 
zamknięcie forum decyzją zarządu bez wyjaśnienia sprawy; 

 czasochłonność prac i pełnienia nadzoru nad rozwojem intranetu. 
 

8.3.3. Wnioski końcowe 

Z uwagi na obszerność zebranego materiału w tekście przedstawiono jedynie 
część uzyskanych wyników badań, niemniej pozwalają one na wgląd w oddziały-
wania między czynnikami składowymi portali intranetowych a sferami zarządzania 
wiedzą w organizacji. Większość pozyskanych wyników ma charakter jakościowy, 
mają one różnorodny charakter i są oparte na obserwacjach z praktyki funkcjono-
wania portali intranetowych w organizacjach. 

Z najważniejszych ustaleń przeprowadzonego badania należy wymienić: 
1. Portale intranetowe zdaniem ekspertów najsilniej oddziaływają na sfery Trans-

fer wiedzy i Wykorzystywanie wiedzy, a w słabszym – ale zauważalnym – stop-
niu na Ewaluację i rozwój wiedzy, Innowacyjność w organizacji i Motywowanie 
do dzielenia się wiedzą. 

2. Zdaniem ekspertów wpływ portali intranetowych jest marginalny na sfery 
Zwiększanie kompetencji pracowników oraz Identyfikowanie wiedzy. 
Zebrane od ekspertów informacje jakościowe dotyczące postrzeganego oddzia-

ływania 80 czynników składowych związanych z funkcjonowaniem portali intrane-
towych w organizacji są liczne i o różnym ciężarze gatunkowym, ale wynikają 
z nich następujące wnioski: 
1. Portal intranetowy może być skutecznym narzędziem kreowania w organizacji 

ekspertów wewnętrznych ogrywających kluczową rolę w procesach transferu 
wiedzy i rozwoju kapitału intelektualnego organizacji. 

2. Kluczowy dla rozwoju portali intranetowych oraz zarządzania wiedzą jest 
nadzór sprawowany przez jednego z członków kierownictwa, pod warunkiem 
że jest to osoba o odpowiedniej pozycji (najlepiej członek zarządu) i ponadto o 
kompetencjach w zakresie komunikacji wewnętrznej. 

3. Duży problem zdaniem ekspertów stanowi zmotywowanie pracowników do 
udziału w rozwoju portali intranetowych, jeśli nie dotyczy to jedynie aktywno-
ści na forach i tworzenia doraźnych wpisów na blogach. Dla wytwarzania i pu-
blikowania przez pracowników tekstów merytorycznych służących rozwojowi 
zarządzania wiedzą w organizacji powinien funkcjonować system odpowied-
nich zachęt premiujących autorów aktywnych w wytwarzaniu nowej wiedzy. 

4. Oczekiwania związane z rozwojem społeczności pracowniczych on-line w intra-
necie wydają się nie do końca wykrystalizowane w badanych organizacjach. 
Kierownictwa jedynie nielicznych firm otwarcie deklarują chęć ich wspierania, 
tam zaś gdzie te społeczności powstają, są one dyskretnie moderowane lub  
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monitorowane, zaś pracownicy chętniej przystępują do społeczności on-line po-
zazawodowych niż tych ściśle związanych z ich aktywnością wewnątrz organi-
zacji. 

5. Uczestnicy badania zgodnie podkreślali bardzo silny wpływ architektury infor-
macji, użyteczności i pozytywnego User Experience na łatwość dostępu do za-
sobów informacyjnych niezbędną do rozwoju procesów zarządzania wiedzą, w 
których te zasoby są nieustannie potrzebne i intensywnie wykorzystywane. 

6. Rodzaj hostingu (wewnętrzny, zewnętrzny, w tym chmura) pozornie nie oddzia-
łuje w żaden sposób na sfery zarządzania wiedzą, niemniej co do hostingu ze-
wnętrznego należy podkreślić zgłaszane obawy w zakresie bezpieczeństwa da-
nych i konieczności zabezpieczenia interesów organizacji od strony prawnej. 
 
Z przeprowadzonego badania wynikają następujące ustalenia końcowe: 

1. Czynniki zakwalifikowane do warstw Zawartość, Aktywność oraz Procesy 
i procedury w stosunku do pozostałych warstw mają największy udział 
w kształtowaniu oddziaływania portali intranetowych na wymienione sfery za-
rządzania wiedzą. 

2. Relatywnie niewielki jest postrzegany przez ekspertów wpływ czynników 
zawartych w warstwie Zarządzanie, mimo że dotyczących go zgłaszanych spo-
strzeżeń opisowych było niezwykle dużo. Podobnie dotyczy to czynników 
w warstwie Wykorzystywanie, która mimo niewielkiego udziału oszacowanej 
siły oddziaływania wydaje się obszarem decydującym o efektach uzyskiwanych 
w zakresie rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacji. 
 



9. Oddziaływania portali intranetowych  
na rozwój zarządzania wiedzą w organizacjach  

9.1. Cel, metodyka i realizacja badania 

9.1.1. Cel i zakres badania 

Celem badania były identyfikacja i analiza obserwowanego wpływu portali in-
tranetowych na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organiza-
cjach. 

Zakres przeprowadzonych prac obejmował: 
 badanie ankietowe z udziałem respondentów – osób zaangażowanych w orga-

nizacjach w utrzymanie i rozwój portali intranetowych; 
 prace analityczne – opracowanie wyników: 
 identyfikację obserwowanego wpływu czynników użytkowania portali intrane-

towych na rozwój zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w organiza-
cjach; 

 interpretację wyników – wskazanie występujących w badanych organizacjach 
zjawisk o uniwersalnym charakterze. 

 
9.1.2. Pozyskiwanie danych 

W celu pozyskania danych wykorzystano kwestionariusz ankietowy identyfiku-
jący praktyki zarządzania wiedzą obserwowane w badanych organizacjach i ich 
związek z użytkowaniem portali intranetowych. 

Uczestnikami badania było 15 ekspertów – specjalistów i menedżerów ds. por-
tali intranetowych lub komunikacji wewnętrznej, którzy uczestniczyli również 
w badaniach przedstawionych w rozdziale 8. Grupa ta reprezentowała organizacje 
o różnej wielkości i o różnych profilach działalności, które dla celów badania 
podzielono na trzy kategorie: 
1. Korporacja: firmy bardzo duże, o dobrze zorganizowanym centralnym zapleczu 

utrzymania i redagowania intranetu, w których większość użytkowników sta-
nowią pracownicy zatrudnieni w centrali (w tej grupie były reprezentowane 
firmy o dużym zasięgu działania – w tym międzynarodowe – z branży nowych 
technologii, farmaceutycznej, spożywczej i naftowej oraz banki). 

2. Handel: duże firmy o rozproszonej strukturze, z dużą liczbą jednostek tereno-
wych, w których intranet utrzymywany jest centralnie (w tej grupie były  

Jan Fazlagić  
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reprezentowane duże firmy dystrybucyjne o zasięgu ogólnokrajowym oraz fir-
my handlowe z branż m.in. odzieżowej i budowlanej). 

3. Usługi: firmy średnie i małe, o zróżnicowanym profilu działalności, oraz jed-
nostki administracyjne, w których intranet jest utrzymywany w rozmaity spo-
sób, zależnie od lokalnych możliwości (w tej grupie były reprezentowane firmy 
branży usług finansowych i administracyjnych oraz inne firmy na ogół 
o niewielkim zasięgu). 
Kwestionariusz ankietowy (tabela 6.4) składał się z 59 pytań podzielonych na 

osiem sekcji dotyczących procesów zarządzania wiedzą (zdefiniowanych w roz-
dziale 6), które w badanych organizacjach mogą być wspomagane przez portale 
intranetowe: 
1. Transfer wiedzy (11 pytań). 
2. Wykorzystanie wiedzy oraz produktywność pracy opartej na wiedzy (15 pytań). 
3. Wpływ intranetu na innowacyjność firmy (5 pytań). 
4. Struktura i identyfikacja wiedzy (7 pytań). 
5. Kodyfikacja wiedzy (6 pytań). 
6. Kompetencje pracowników a intranet (4 pytania). 
7. Ochrona wiedzy (5 pytań). 
8. Wpływ intranetu na zarządzanie strategiczne (6 pytań). 

Pytania kwestionariusza były podane respondentom jako stwierdzenia dotyczą-
ce obserwowanego w ich organizacjach wpływu portalu intranetowego na po-
szczególne procesy, przy założeniu że jego efekty stymulują rozwój zarządzania 
wiedzą i kapitału intelektualnego w organizacji. Respondent określał stopień 
prawdziwości podanych stwierdzeń w odniesieniu do praktyk zarządzania wiedzą 
we własnej organizacji. Do zebrania ocen wykorzystano pięciostopniową skalę 
Likerta (zob. tabela 6.4.), z możliwymi odpowiedziami: 

−2 – zdecydowanie się nie zgadzam 
−1 – raczej się nie zgadzam 
  0 – brak zdania 
+1 – raczej się zgadzam 
+2 – zdecydowanie się zgadzam 
Podczas analizy danych dla czytelniejszego opracowania wykresów odpowiedzi 

−2 i −1 zebrano w kategorię „Nie”, +1 i +2 w kategorię „Tak”, 0 oznaczono jako 
„Nie wiem”. 

  
9.1.3. Badanie ankietowe moderowane 

Badanie przeprowadzono metodą kwestionariusza moderowanego (moderated 
survey), która została opracowana na użytek tego badania i dała bardzo obiecujące 
rezultaty. Pozyskanie danych odbyło się podczas jednego z seminariów projekto-
wych w formie ok. trzygodzinnej sesji roboczej grupy 15 ekspertów, którzy kilka 
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miesięcy wcześniej uczestniczyli w badaniu omówionym w rozdziale 8. Podczas 
tej sesji, powadzonej w nieformalnej atmosferze, respondenci odpowiadali na 
pytania zawarte w kwestionariuszu etapami odpowiadającymi kolejnym sekcjom 
kwestionariusza. 

Moderator sesji wprowadzał uczestników badania w tematykę każdej z sekcji 
kwestionariusza krótką, ilustrowaną przykładami, czasem żartobliwą prelekcją, aby 
lepiej przekazać respondentom intencję zawartą w pytaniach bieżącej sekcji. Na-
stępnie uczestnicy komentowali treści zawarte we wprowadzeniu, wymieniali się 
między sobą doświadczeniami dotyczącymi poruszanej tematyki, czasem zadawali 
pytania uzupełniające. Dopiero wówczas respondenci przystępowali do samodziel-
nego, indywidualnego wypełniania pytań z danej sekcji kwestionariusza. Po za-
kończeniu tego etapu moderator przechodził do kolejnej sekcji i cykl badania 
(wprowadzenie, komentarze, dyskusja, odpowiedzi) się powtarzał. 

Dzięki temu podejściu można było osiągnąć bardzo wysoki poziom zrozumie-
nia treści pytań kwestionariusza oraz motywacji i zaangażowania respondentów. 

Reasumując, należy stwierdzić, że respondentów uczestniczących w badaniu 
ankietowym charakteryzowało znaczne zrozumienie pytań. Ponadto osiągnięto 
wysoki poziom spójności (wspólnego zrozumienia) poruszanych kwestii i pojęć, 
tzn. można było założyć, że każdy uczestnik rozumiał tak samo poszczególne 
pojęcia wymieniane w kwestionariuszu. 

 
9.1.4. Analiza danych 

Analiza danych pozyskanych podczas badania została przeprowadzona dwuto-
rowo: 
1. Graficzne zestawienie wyników: wykresy pokazujące rozkład odpowiedzi 

udzielonych w kolejnych pytaniach, krótka interpretacja i wnioski (sekcja 
9.2.1). Zważywszy raczej niską liczebność grupy ekspertów-respondentów 
i niewątpliwe zróżnicowanie ich doświadczeń zawodowych, a co za tym idzie 
– subiektywizm pozyskanych odpowiedzi, analiza graficzna ma charakter je-
dynie poglądowy, który pokazuje głównie różnice między kategoriami (korpo-
racje, handel, usługi) i daje asumpt do wyjaśnienia tych różnic przyczynami le-
żącymi w specyfice danego typu organizacji. Ta cześć analizy została 
przeprowadzona w oderwaniu od wyników badań postrzeganego oddziaływa-
nia portali intranetowych przedstawionych w rozdziale 8. 

2. Analiza jakościowa: obejmuje całość przeprowadzonych badań, zmierzając do 
wyłonienia głównych zagadnień (większych grup problemowych), które zda-
niem respondentów kształtują obserwowane w organizacjach oddziaływanie 
portali intranetowych na procesy związane z rozwojem zarządzania wiedzą 
i kapitału intelektualnego (sekcja 9.2.2). W tej części analizy posłużono się 
częściowo techniką analizy tematycznej oraz podejściem etnograficznym, wy-
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Również w badaniach dotyczących efektów stosowania portali intranetowych, 
w uzupełnieniu do prezentacji graficznej lub ilościowej analizy wyników, posługu-
jąc się metodami jakościowymi (takimi jak etnografia czy analiza tematyczna), 
zwraca się uwagę na pewne wyjątkowo interesujące zjawiska czy problemy z per-
spektywy ich uczestników, udzielając głosu każdemu z nich. Badaczy interesuje, jak 
uczestnicy wydarzeń społecznych sami konstruują znaczenia danych sytuacji. 

Z racji takiej specyfiki metody badawczej nie da się wyników uogólnić na całą 
populację użytkowników intranetu. Cel jej użycia jest inny – wyniki badań mogą 
być bardzo ważnym głosem w dyskusji nad kwestiami doskonalenia różnych 
narzędzi komunikacji wewnętrznej, mogą także naświetlać problemy z innej per-
spektywy. 

Niniejszy rozdział skupia się tylko na wynikach badania ankietowego opraco-
wanych metodą analizy tematycznej, podczas gdy badania z rozdziału 8 obejmo-
wały także dane zebrane z wywiadów przeprowadzonych podczas pracy zespołu 
ekspertów. Z tego powodu omówione poniżej zagadnienia stanowią wydzielone 
główne grupy problemowe, nawiązujące zarówno do ustaleń rozdziału 3.3, jak 
i poddające jakościowej eksploracji wyniki badań z rozdziałów 8 i 9 łącznie. 

 
1. Wpływ intranetu na życie organizacji 
Opinie wyrażone przez respondentów obejmowały bardzo szeroki zakres tema-

tyczny. Przede wszystkim jednak pozwalają przyjrzeć się specyfice i konsekwen-
cjom używania tak wszechstronnego narzędzia komunikacji jakim jest intranet. 
Z badań wynika, że respondenci postrzegali w organizacjach jego dwojaką rolę: 
instrumentalną oraz kulturotwórczą (zob. podrozdział 3.3). 

W ramach swej roli instrumentalnej intranet jako narzędzie może być zbiorem 
wszelkich potrzebnych dokumentów pracowniczych (np. grafików urlopów, do-
kumentów ZUS, informacji o strukturze firmy), procedur działania, informacji 
o dostępnych szkoleniach i możliwościach e-learningu. Poprzez to swoiste upo-
rządkowanie i zintegrowanie komunikacji wewnętrznej oszczędza czas pracowni-
kom oraz usprawnia ich pracę. Respondenci uważali, że sprawny intranet może 
znacznie wzbogacać komunikację wewnętrzną, wspierać zarządzanie projektami 
oraz zarządzanie strategiczne, a także proponować pracownikom ciekawe inicjaty-
wy poza godzinami pracy. Ponadto intranet może stanowić siłę kulturotwórczą, 
jednoczącą pracowników wokół pewnych tematów, idei, a następnie działań. 
Intranet, wraz z upływem czasu i wzrastającą aktywnością w nim zarówno modera-
torów, jak i członków kierownictwa oraz szeregowych pracowników, staje się 
często źródłem wiedzy i aktualnej informacji dla wszystkich użytkowników. 

Dla szeregowych pracowników cenne mogą być stworzone przez moderatora 
intranetu rekomendacje szkoleń, wydarzeń etc. Jednak są oni zachęcani nie tylko 
do regularnego zaglądania do intranetu, czytania zawartych tam informacji, ale też 
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do ich komentowania oraz współtworzenia pewnych elementów poprzez przedsta-
wianie swoich pomysłów i sposobów rozwiązania danych problemów, czyli są 
motywowani do dzielenia się swoją wiedzą. 

Dla zarządzających organizacją intranet może być bardzo istotnym źródłem in-
formacji chociażby o istniejących problemach i w ogóle o życiu codziennym 
organizacji, jej członków. Respondenci w badaniach zauważyli także, iż aktywność 
szefów wyższego szczebla może zachęcać innych pracowników do aktywności, 
a np. czat z prezesem może ułatwiać pracę i rozwiązywanie organizacyjnych 
trudności, pod warunkiem że pozycja szefa w zakresie jego kompetencji związa-
nych z intranetem jest niekwestionowana. 

Moderatorzy intranetu (szerzej na ten temat zob. pkt 3 poniżej) poprzez jakość 
publikowanych treści mogą budować swój autorytet wśród użytkowników, którzy 
z czasem nabierają do nich zaufania, co przejawia się chociażby podążaniem za 
rekomendacjami moderatorów. Ważna jest także możliwość bezpośredniego kon-
taktu z osobami zarządzającymi intranetem – to i buduje zaufanie, i usprawnia 
pracę, ponieważ może pomóc błyskawicznie w rozwiązywaniu kwestii problema-
tycznych. 

Intranet integruje ludzi nie tylko z tego samego zespołu, ale także z różnych 
działów, pomagając im się poznać, zrozumieć nawzajem swoje obowiązki i rolę 
w organizacji oraz współdziałać, tworząc nowe, ciekawe rozwiązania. 

Ustalenia te wynikają z obserwacji respondentów w zakresie funkcjonowania 
intranetu w ich organizacjach i powiązania obserwowanych efektów oddziaływania 
z oddziaływaniami zidentyfikowanymi wcześniej. 

 
2. Trudności komunikacji intranetowej 
Przeprowadzone badania pokazały, że poszczególne czynniki składowe portali 

intranetowych najsilniej oddziałują na wykorzystywanie, transfer oraz motywację 
do dzielenia się wiedzą. 

Trzeba dodać, że wiedza może być zarówno uświadamiana, jak i nieuświada-
miana, dużo trudniejsza do wykazania i zmierzenia. 

Tym samym nie zawsze udaje się pewne rodzaje wiedzy przekazać innym. Nie-
którzy respondenci uważali nawet, że dzięki intranetowi można przekazać tylko 
skodyfikowaną wiedzę, natomiast wiedzę nieuświadamianą (ukrytą) – jedynie 
osobiście, w bezpośrednim kontakcie. Chwalili jednak możliwość mobilnego 
dostępu do wiedzy zgromadzonej na portalach wewnętrznych i w intranetach. 

Respondenci powiedzieli wiele o kwestii bezpieczeństwa danych i wszelkich 
treści umieszczanych na portalach wewnętrznych ich firm. Oczekują zwłaszcza 
poinformowania wszystkich potencjalnych użytkowników intranetu o jego możli-
wościach technicznych – ogólnie, jak można go używać, oraz precyzyjnie – o 
zabezpieczeniach. Dla nich kwestią niesłychanie istotną jest to, aby pomysły, 
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inicjatywy itp. stworzone wewnątrz organizacji nie wyciekły poza krąg zaufanych 
osób z firmy, np. do konkurencji. Rozwiązań technicznych, które to zapewnią, ma 
dostarczyć ich własna firma. 

Kolejnym wyzwaniem wskazanym przez respondentów była sprawność tech-
niczna narzędzi intranetowych oraz dostęp do intranetu. Jeżeli któryś z komponen-
tów technicznych źle działał, stanowiło to poważną barierę nie tylko w użyciu – co 
jest oczywiste, ale także generalnie zniechęcało do komunikowania się z pomocą 
intranetu. Barierą może być również sama forma komunikatów opracowanych 
w formacie nieodpowiednim dla określonej grupy odbiorców. 

Respondenci uznali, że forma przekazu powinna być przejrzysta, ale nie góro-
wać nad treścią – powinna istnieć między nimi równowaga (więcej o treści komu-
nikatów zob. pkt 3 poniżej). Nadmiar atrakcyjności komunikatów może za bardzo 
angażować uwagę i czas użytkowników intranetu i tym samym odrywać od pracy. 
Bardzo utrudnia komunikację intranetową nadmiar informacji (respondenci nazy-
wali go szumem informacyjnym). I znów stwierdzono, że powinna istnieć równo-
waga pomiędzy niedoborem a nadmiarem informacji, pomiędzy informacjami 
naprawdę potrzebnymi a tymi „zaśmiecającymi”, pomiędzy atrakcyjnością ich 
formy a merytorycznością treści. 

Wyzwaniem dla intranetu jest również zaktywizowanie użytkowników. Naj-
pierw zachęcenie do zaistnienia w świecie wirtualnym organizacji, przekonanie, że 
warto tam pozostać dłużej, czyli zdobycie ich zaufania (do moderatorów, treści 
informacji), a następnie zwiększanie zaangażowania w tworzenie tego typu narzę-
dzi komunikacji i chęci dzielenia się posiadaną wiedzą. 

Zebrane podczas badania opinie respondentów wskazują, że dostrzegają oni 
także i te aspekty intranetu, które wywołują problemy lub stawiają organizacji 
nowe wymagania. Zdaniem respondentów intranet wywołuje rozmaite zmiany 
w funkcjonowaniu komunikacji wewnętrznej, natomiast ich charakter zależy od 
specyfiki rozważanej organizacji. 

 
3. Moderator intranetu 
Należy też zauważyć, że istnieje wiele barier czy wyzwań dla komunikacji in-

tranetowej, które nie dają się jasno przypisać tylko do jednej z kategorii (zob. 
tabela 3.1 w podrozdziale 3.3.3) – łączą się w nich wszystkie elementy techniczne, 
semantyczne i społeczne. 

Przykładem przytaczanym stosunkowo często przez biorących udział w badaniu 
jest kwestia utworzenia stanowiska dla osoby, która powinna być swego rodzaju 
nadzorcą, administratorem czy też raczej moderatorem intranetu organizacyjnego. 
To bardzo trudna i wymagająca rola. Z jednej strony taka osoba powinna być 
biegła w sferze technicznej intranetu, z drugiej – odpowiadać za stronę językową 
oraz pewne konsekwencje społeczne działań w świecie wirtualnym. Wątpliwości 
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jednak budzi już nawet sama nazwa stanowiska, a także liczba osób się tym zajmu-
jących (może cały zespół?), ich obowiązki oraz kompetencje, które powinny być 
szczególne, a tymczasem w wielu organizacjach nie są dokładnie sprecyzowane. 

Należy mieć tu na uwadze, że w przypadku posługiwania się mediami elektro-
nicznymi szybkość reagowania odbiorców jest ogromna. W związku z tym pojawia 
się jednak dodatkowa trudność – zbudowanie takiego przekazu, który będzie 
znajdował się niejako pomiędzy komunikacją ustną a pisemną. 

Tak działają wszelkie media społecznościowe – zapraszają do interakcji, ale też 
szybko muszą reagować na zapytania (reakcje) odbiorców. Jeśli intranet organiza-
cyjny motywuje pracowników do interakcji, wówczas pełni też rolę takiego me-
dium społecznościowego. 

W odniesieniu do mediów społecznościowych Eryk Mistewicz (2014), znawca 
tematyki nowoczesnych mediów61, przyjrzał się mediom różnych polskich instytu-
cji publicznych i stworzył kilka przydatnych porad, jak powinna wyglądać interak-
cja moderatora z ich użytkownikami. Uwagi te odnoszą się w znacznej części także 
do moderatorów komunikacji wewnętrznej odbywającej się za pomocą intranetu. 
Przede wszystkim moderator intranetu nie powinien zalewać użytkowników spa-
mem; powinien nie tylko mówić, ale też słuchać; być pomocnym, ale nie wchodzić 
w bitwy na słowa; traktować użytkowników poważnie, nie lekceważąco, i nigdy 
nie oszukiwać. Może to stanowić kanwę do określenia kompetencji skutecznego 
moderatora intranetu. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie w wynikach prze-
prowadzonych badań. Użytkownicy intranetu oczekują, by zamieszczane w nim 
informacje były aktualne, a dokumenty prawidłowe i bezbłędne. Oznacza to, że 
moderator powinien prowadzić stały monitoring treści, co jest zajęciem niesłycha-
nie czaso- i pracochłonnym. Ogromnie ważne jest także stopniowe, aczkolwiek 
skuteczne budowanie wśród pracowników przekonania, że wszelkie treści umiesz-
czane w intranecie są istotne i wiarygodne, a na pewno skutek odwrotny przynosi 
chęć decydentów (np. zarządu) wykorzystania intranetu do własnych celów propa-
gandowych. Z kolei niektórym interlokutorom nie podobają się sytuacje, w których 
dowiedzieli się z intranetu o jakimś planowanym szkoleniu, zostali do niego zachę-
ceni subiektywną oceną moderatora, a po szkoleniu byli mocno rozczarowani – 
zarówno do treści szkolenia, jak i do korzystania z intranetu, zarzucając moderato-
rowi nadmierny subiektywizm. 

To naturalne, że uczestnicy omawianego badania oczekiwali także pewnej for-
my komunikatów oraz odpowiedniego języka przekazu. Oczywiście za używany 
w intranecie język odpowiedzialny jest głównie moderator, który nawet jeśli sam 
nie tworzy danej informacji, to ma możliwość wpływania na kształt i rodzaj infor-
macji zamieszczanych przez innych użytkowników. Z jednej strony język powinien 

                                                      
61 Mistewicz, E. (2014). Dobre praktyki instytucji publicznej na Twitterze. URL: 
http://www.forbes.pl/dobre-praktyki-instytucji-publicznej-na-twitterze,artykuly,175941,1,1.html. 
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być konkretny, precyzyjny, niezbyt fachowy, żargonowy, tak by większość użyt-
kowników dobrze go zrozumiała. Musi godzić potrzeby zarówno nadawców (np. 
fachowości, precyzji dokumentów), jak i odbiorców (np. łatwość zrozumienia). 
Może to być bardzo trudne w większych organizacjach, szczególnie międzynaro-
dowych, zatrudniających wielu znacznie różniących się od siebie pracowników. 
Z drugiej strony, co często podkreślali respondenci, od moderatora treści oczekuje 
się także pewnej biegłości komunikacyjnej, umiejętności takiego pisania, by zain-
teresować użytkowników, ale bez nadmiernego narzucania swojej opinii. 

W wypowiedziach respondentów pojawiła się jeszcze jedna ważna kwestia do-
tycząca moderatora intranetu – swoboda działania. Uznali oni, że moderator powi-
nien być obdarzony przez zarządzających daną firmą zaufaniem, co może oznaczać 
ingerowanie w treść i formę zamieszczanych informacji. Jeśli decydenci ogranicza-
li swobodę działania moderatora i próbowali wszystko kontrolować, wówczas 
spadała szybkość i aktualność jego przekazu, a gdy odbiorcy zauważali propagan-
dowe epatowanie – co zostało już wspomniane wcześniej – tracił on również 
zaufanie. 

Pozyskane od respondentów – ekspertów, specjalistów i menedżerów ds. intra-
netu lub komunikacji wewnętrznej – w badaniach informacje nie są uniwersalnym 
schematem do zastosowania w każdej firmie. Natomiast mogą być bardzo cennymi 
wskazówkami dla zarządzających, chociażby przy wyborze odpowiedniej osoby na 
stanowisko moderatora, co jest zadaniem niesłychanie trudnym, ponieważ obowiązki 
takiego pracownika są szerokie, nie do końca sprecyzowane i często zmienne. 

9.3. Omówienie wyników badania 

Obie części przedstawionych badań (rozdział 8 i 9) się uzupełniają – wyniki ba-
dania przedstawione w tym rozdziale dotyczą oddziaływania portali intranetowych 
na procesy zarządzania wiedzą obserwowanego przez respondentów w swoich 
organizacjach, natomiast badania przedstawione w rozdziale 8 dotyczyły przede 
wszystkim oddziaływań potencjalnych, postrzeganych przez respondentów jako 
najprawdopodobniejsze. 

Konfrontacja oddziaływań postrzeganych i obserwowanych jest wartościowa 
tym bardziej, że wszystkie oceny pochodziły od ekspertów, którymi byli specjaliści 
i menedżerowie ds. portali intranetowych lub komunikacji wewnętrznej. Grupa 
respondentów uczestniczących w badaniu była relatywnie niewielka, ale za to były 
to osoby bardzo kompetentne, o specjalistycznej wiedzy eksperckiej, zawodowo 
zaangażowane w utrzymywanie i rozwijanie portali intranetowych. 

Odwołujące się do praktyki obserwacje respondentów potwierdziły występowa-
nie wielu oddziaływań zidentyfikowanych wcześniej, niemniej niektóre znalazły 
jedynie częściowe potwierdzenie. Może to wynikać z subiektywizmu ocen respon-
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dentów, ukształtowanych zarówno ich osobistymi doświadczeniami, jak i specyfiką 
firm, w których pracują. Zróżnicowanie badanych organizacji było dosyć duże, na 
co miały wpływ okoliczności przedstawione w rozdziale 5. Sprawiło to, że badanie 
było przekrojowe, choć na pewno próbka badanych przedsiębiorstw była zbyt 
mała, aby cokolwiek wnioskować o ich reprezentatywności. Z drugiej zaś strony 
były to pierwsze w Polsce badania dotyczące funkcjonowania intranetu wewnątrz 
organizacji oraz oddziaływań występujących pomiędzy charakterystykami portali 
intranetowych a wybranymi aspektami rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału 
intelektualnego. 

Mimo niewątpliwych ograniczeń, od których to badanie nie jest wolne, można 
stwierdzić, że udało się zidentyfikować i poddać analizie znaczny zbiór czynników, 
które należy brać pod uwagę podczas projektowania portali intranetowych dla 
organizacji zainteresowanych rozwojem zarządzania wiedzą i swojego kapitału 
intelektualnego. 



 

10. Wybrane zagadnienia projektowania i wdrażania 
portali intranetowych 

10.1. Specyfika realizacji projektów intranetowych 

Projekt i realizacja portalu intranetowego – jak zaznaczono w podrozdziale 4.2 
– pozornie wykazują wiele podobieństw do projektu i realizacji serwisów i aplika-
cji internetowych. To podobieństwo może być znaczne jedynie w obszarze doty-
czącym zastosowanych technologii, natomiast zasadnicze różnice występują przede 
wszystkim w sposobie prowadzenia etapu analizy nazywanej biznesową lub 
przedwdrożeniową oraz w sposobie realizacji projektu wraz z wdrożeniem. 

Poniższe sekcje omawiają kilka wybranych zagadnień charakterystycznych dla 
projektów intranetowych, z pominięciem tych, które są typowe także dla pozosta-
łych rodzajów projektów IT. 

Zagadnienia te wybrano przede wszystkim dlatego, że są charakterystyczne dla 
projektów intranetowych oraz że wpływają na rozstrzygnięcia określonych pro-
blemów decyzyjnych związanych z (omówionymi w rozdziale 7.2) fazami opraco-
wania koncepcji, projektu, realizacji oraz utrzymania portali intranetowych. Przed-
stawione zagadnienia częściowo nawiązują do badań omówionych w treści 
poprzednich rozdziałów, a w niniejszym rozdziale zostały przedstawione przede 
wszystkim z punktu widzenia praktycznych doświadczeń zebranych podczas 
realizacji licznych projektów portali intranetowych oraz podczas realizacji prac 
badawczych z uczestnikami projektu Intranettime. 

10.2. Koncepcja portalu intranetowego 

10.2.1. Określenie zakresu oddziaływania intranetu na organizację 

Organizacja procesowa charakteryzuje się tym, że zidentyfikowane w niej pro-
cesy i podprocesy (a także niektóre systemy) mają z reguły swoich zarządców, 
często w przenośni zwanych właścicielami (procesów, produktów, systemów itp.). 
Właścicielstwo w odpowiednim obszarze zarządzania organizacją (w tym zarządza-
nia portalami intranetowymi) wpływa na różne aspekty funkcjonowania procesu lub 
systemu, a jeśli dotyczy komunikacji wewnętrznej – również na przebieg rozwoju 
firmowego intranetu. 

Aleksander Sala  
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W projektach intranetu zasadniczym problemem jest często określenie zakresu 
oddziaływania intranetu na organizację, zarówno w sensie organizacyjnym i spo-
łecznym lub behawioralnym, jak i w sensie informatycznym, dotyczącym zapew-
nienia obsługi określonych obszarów funkcjonowania organizacji przez funkcje 
portalu intranetowego. 

Pomocny, przynajmniej w częściowym rozwiązaniu tego problemu, może być 
omówiony poniżej model opisujący zakres oddziaływania firmowych intranetów, 
od najprostszych (i historycznie najstarszych) do najnowszych i najbardziej kom-
pleksowych. 

Koncepcja tego modelu w znacznej części wynika z praktyki przeprowadzo-
nych przez autora prac w zakresie projektowania intranetów i kilkunastoletniej 
obserwacji ich rozwoju w Polsce i na świecie. Przedstawia on rozwój intranetów 
firmowych jako sekwencję wyróżnionych etapów rozwojowych (rys. 10.1), 
z których każdy wnosił nową jakość pod względem oddziaływania na funkcjono-
wanie organizacji. 

 
Według modelu przedstawionego na rysunku 10.1 kolejne etapy rozwoju intra-

netu w organizacjach są następujące: 
 

1. Komputery w sieci informatycznej 
Początkowo intranetem nazywana była wewnętrzna sieć informatyczna, a ści-

ślej mówiąc – połączenie ze sobą wielu jednostek komputerowych. Z kolei w tej 
sieci wewnętrznej zaistniał jakiś komputer (serwer), na którym pojawiły się pierw-
sze wspólne dane, a następnie zasoby informacyjne (dane, dokumenty, informacje, 
pliki). Całość sieci wewnętrznej pozostawała najczęściej w gestii i administracji 
działu IT. 

 

2. Gromadzenie i prezentacja informacji, dokumentów i danych 
Bazy danych i bazy dokumentów naturalnie dopełniły okres połączenia kompu-

terowych stacji roboczych. W wielu organizacjach jeszcze dzisiaj intranet sprowa-
dza się do zarządzanego dysku wspólnego lub wielu takich dysków na serwerach. 
Istotą tego rozwiązania, oprócz informatycznego przydziału praw do zasobów 
takiego nośnika, jest wysoki reżim i dyscyplina gwarantujące, że wszystkie istotne 
materiały znajdą się w odpowiednim katalogu w zagnieżdżeniu drzewa dokumen-
tów. Do kultury użytkowania w tym aspekcie należy również cykliczna weryfika-
cja aktualności i kompletności zgromadzonych plików. 
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rozwinąć się w kierunku nadawania – zarządzanego przekazywania informacji. Ten 
etap w intranetu historycznie zbiega się z dynamicznym rozwojem systemów 
zarządzania treścią (Content Management System, CMS), co wykorzystali ich 
dostawcy do promowania intranetu właśnie jako CMS-a lub pod szyldem tzw. 
wewnętrznej strony firmowej. Tym niemniej intranet pierwszy raz w historii samo-
czynnie mógł zacząć wysyłać i wyświetlać informacje, komunikaty, dane, co 
opisywane jest metodą określaną jako push. Etap ten jest ważny w rozwoju intrane-
tu, ponieważ intranet zaczął powszechnie zyskiwać nowych właścicieli w obrębie 
organizacji, oprócz dotychczasowych menedżerów ds. portali intranetowych lub 
komunikacji wewnętrznej. Tymi nowymi współwłaścicielami byli przedstawiciele 
działów HR, PR, asystenci zarządów, a nawet szefowie działów marketingu. 

 

4. Komunikacja wielokierunkowa 
O intranecie komunikacyjnym mówimy od momentu, gdy proste funkcje pre-

zentacji i redakcji treści zaczynają być bardziej interaktywne. W intranecie poja-
wiają się pierwsze wpisy pracowników i wymiana informacji, wchodzą do użyt-
kowania wewnętrzne fora dyskusyjne i komunikatory społecznościowe. 

 

5. Administracja pracownikami, zasobami i organizacją 
Nowe możliwości intranetu zostają dostrzeżone przez menedżerów działów HR 

i najwyższe kierownictwa organizacji. Zaczynają w intranecie funkcjonować 
pierwsze aplikacje, moduły i systemy do zarządzania pracownikami, zasobami 
i organizacją od strony usprawnienia obsługi procesów wewnętrznych. Mówimy 
więc tutaj o wykształceniu się intranetu narzędziowego lub aplikacyjnego. Poza 
klasyczną redakcją treści, na której opierał się intranet na etapach 3 i 4, w kolejnym 
etapie do zarządzania intranetem włączają się przedstawiciele tzw. biznesowych 
lub merytorycznych obszarów organizacyjnych. Budowane i wdrażane aplikacje 
tego okresu mają często swoich wyłącznych (dedykowanych) administratorów 
z innych działów organizacji. 

 

6. Narzędzia i aplikacje dla pracowników i zespołów 
Etap 5 (administracja pracownikami, zasobami i organizacją) łącznie z etapem 6 

(rozwój narzędzi i aplikacji do wykonywania pracy) w całej niespełna dwudziesto-
letniej historii rozwoju intranetu trwają najdłużej i obok zarządzania procesami, 
dokumentami, zadaniami i projektami ukształtowały podstawy funkcjonowania 
współczesnego intranetu. Nic nie wskazuje, aby rozwój tego typu aplikacji (do 
pracy i wspomagania realizacji procesów biznesowych lub organizacyjnych) 
w jakikolwiek sposób spowolnił czy kolidował z innymi, następującymi po nich 
okresami rozwoju. Wręcz przeciwnie, zestaw narzędzi, aplikacji i modułów do 
pracy uzupełnia wszystkie inne narzędzia i metody z całego spektrum działań 
intranetowych. Rozwiązania etapu 6 stanowią bazę większości współczesnych 
intranetów i są obecne w rozwiązaniach opisanych w kolejnych etapach. 
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7. Zarządzanie wiedzą 
Menedżerowie odpowiedzialni za wiedzę w organizacji szybko dostrzegają, że 

intranet jest idealnym narzędziem i kanałem jej rozwoju. W rozwiązaniach organi-
zacyjnych różna jest skala wykorzystania intranetu do zarządzania wiedzą. Naj-
powszechniej oczywiście przyjęło się gromadzenie i pozyskiwanie wiedzy z we-
wnątrz organizacji. W organizacjach świadomie wykorzystujących wiedzę intranet 
często stanowi centrum obiegu informacji oraz główne narzędzie i instrument 
pomiaru efektów procesów w obszarze zarządzania wiedzą. 

 

8. Integracja innych systemów organizacyjnych 
Intranet realnie staje się portalem wówczas, gdy łączy w sobie wiele systemów 

i aplikacji (nie zawsze przewidzianych w samym projekcie rozwoju intranetu). On 
sam zyskuje miano centralnego punktu dostępu do usług i danych w organizacji. 
W tym okresie rozwoju intranetu wyróżniamy wiele metod łączenia czy integro-
wania intranetu z innymi systemami. W najprostszej wersji mamy do czynienia 
z linkowaniem z poziomu portalu intranetowego do zewnętrznych systemów, ale 
coraz częściej obserwujemy zaawansowane integracje i bardzo przemyślaną pre-
zentację oraz dwukierunkową wymianę danych. Ciekawym trendem jest również 
stopniowe przejmowanie funkcji i logiki innych systemów przez portal intraneto-
wy. Dzieje się tak najczęściej, gdy intranet zbudowany jest na profesjonalnej 
platformie umożliwiającej budowę aplikacji i tworzenie obiegów (przepływów) 
w procesach biznesowych. Przykładem takiej platformy jest system Microsoft 
SharePoint, który wraz z usługą katalogową użytkowników AD (Active Directory) 
zapewnia spójne uwierzytelnienie użytkowników i zarządzanie prawami dostępo-
wymi (z bardzo przydatnym jednym logowaniem). 

 

9. Obsługa zadań, projektów i procesów biznesowych 
To bardzo ważny okres rozwoju intranetu. Pierwszy raz realnie intranet uznany 

zostaje za narzędzie pracy, zyskuje określenie intranet biznesowy, a co ważniejsze 
– stanowi poligon późniejszej fazy określanej jako digital workplace. W obrębie 
intranetu wdrażane są m.in. intranetowe aplikacje do zarządzania zadaniami  
(Intranet Task Manager, ITM), projektami (Project Management System, PMS), 
dokumentami (Document Management System, DMS) i procesami biznesowymi 
(Business Process Management System, BPMS). Wspierają je intranetowe narzę-
dzia do rejestracji ewidencji pracy, a także raportowania godzin w projektach 
i zadaniach (timesheet). Na tym etapie krytycznej weryfikacji poddana zostaje 
poczta elektroniczna jako kanał i narzędzie komunikacji w tej kluczowej sferze 
funkcjonowania organizacji. Wiele projektów intranetowych ukierunkowanych jest 
właśnie na zmniejszenie wolumenu e-maili wysyłanych pomiędzy pracownikami 
(w szczególności przy wykonywaniu zadań, realizacji projektów czy udziale 
w procesach i obiegach organizacyjnych). To wymaganie bezpośrednio wpłynęło 
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na funkcjonalność aplikacji do wspomagania zarządzania projektami i zadaniami. 
Dzisiaj te narzędzia nie tylko organizują zadania i zasoby w czasie, ale umożliwia-
ją komunikację uczestników bez korzystania z ogólnej poczty elektronicznej po-
przez różnego typu komunikatory wewnętrzne. 

 

10. Społeczności pracownicze 
Naturalną konsekwencją rozwoju sieci i serwisów społecznościowych w Inter-

necie była adaptacja tych rozwiązań na grunt organizacyjny w intranetach firmo-
wych. Wydaje się, że jest to jeden z najbardziej rewolucyjnych okresów rozwoju 
intranetów i komunikacji wewnętrznej. To w tej fazie pracownik zaistniał nie tylko 
jako użytkownik, ale również jako twórca i realny uczestnik komunikacji. Z tego 
też powodu popularne stało się dodawanie do intranetu rozszerzenia 2.0. Społecz-
ności na stałe wpisały się w funkcjonalność portalu intranetowego i przybierają 
obecnie bardzo różne formy. 

 

11. Zdalny dostęp do usług 
Terminy promujące ten etap rozwoju portali intranetowych to oczywiście an-

gielskie słowa cloud i mobile, które funkcjonując wcześniej w Internecie, podobnie 
znalazły swoje miejsce w odniesieniu do intranetu. Dostępność technologii mobil-
nych ułatwiła realizację od dawna artykułowanej potrzeby (najpierw przez mene-
dżerów, a następnie przez samych pracowników) korzystania z intranetu poza 
infrastrukturą organizacji. Ten okres kreuje nowy sposób zamawiania i budowania 
intranetów. Szefowie IT i menedżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo stop-
niowo zmieniają uprzednie założenie, że wszystko musi pozostać wewnątrz orga-
nizacji, na bardziej otwarte. Aplikacje intranetowe zaczynają być dzierżawione od 
zewnętrznych dostawców na zasadzie abonamentu, serwery kolokowane w pu-
blicznych serwerowniach (data center), a dane i dokumenty dzięki temu są dostęp-
ne dla pracowników w chmurze. Tak jak masowo mobilny stał się biznes, tak 
i dostęp do intranetu. 

 

12. Kompletne miejsce pracy 
Śmiało można powiedzieć, że w tym okresie konstytuuje się tzw. Intranet 3.0. 

Oznacza to takie rozumienie intranetu, które zapewnia realną możliwość działania, 
prowadzenia biznesu, realizacji zadań, projektów i procesów biznesowych, ale 
również w pełni zintegrowaną komunikację w obrębie całego spektrum działań 
każdego z pracowników z osobna oraz zbiorowości pracowników składającej się 
w organizację. W ten sposób definiowany Intranet 3.0 to właśnie Digital Workpla-
ce – elektroniczne, kompletne stanowisko pracy, ale i informacyjne środowisko 
pracy obecne już w wielu zinformatyzowanych organizacjach. Digital Workplace 
jako elektroniczne stanowisko pracy stanowi zatem naturalne rozszerzenie portali 
intranetowych i kolejny etap integracji rozwiązań z poprzednich etapów. To etap 
szczególnie ważny i atrakcyjny dla tych organizacji, które zdołają wypracować 
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wysoką kulturę pracy i komunikacji realizowanej przy wykorzystaniu narzędzi 
elektronicznych. Wymaga to zorganizowanej i świadomej kontynuacji rozwoju 
intranetu od form najprostszych, gdzie przyzwyczaimy pracowników i menedże-
rów do sposobu agregowania informacji, po ich dystrybucję, wielokierunkową 
komunikację wewnętrzną, zarządzanie wiedzą, realizację zadań, projektów, 
uczestniczenie w elektronicznie obsługiwanych procesach (workflow) i obiegach 
organizacyjnych. Im bardziej incydentalnie i wybiórczo są one stosowane przez 
menedżerów, tym dłuższą drogę taka organizacja musi przebyć, zanim w pełni 
wejdzie w elektroniczne miejsce pracy i komunikacji – digital workplace. 

 

13. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 
Aby organizacja mogła wejść w tę fazę wykorzystania portalu intranetowego, 

musi przeprowadzić szereg inicjatyw i projektów takich jak audyt wiedzy, wycena 
początkowa kapitału intelektualnego, wdrożenie narzędzi mapowania, monitoro-
wania i raportowania obszaru kapitału intelektualnego oraz narzędzi rozwoju tego 
kapitału. Zarządy i dyrekcje powinny dodatkowo określić szczegółowe wskaźniki 
mierzenia kapitału intelektualnego oraz włączyć ten obszar do raportowania 
i planowania strategicznego. W skali gospodarki światowej wzrost wartości spółek 
i organizacji mierzony wzrostem i ochroną kapitału intelektualnego staje się jed-
nym z ważniejszych wyzwań, a także wymagań stawianych przed narzędziami 
intranetowymi zarządzanymi przez menedżerów wiedzy, komunikacji wewnętrz-
nej, HR, szkoleń i oczywiście IT. Wymagania te stawiają akcjonariusze, rady 
nadzorcze, ale także sami menedżerowie zarządzający poszczególnymi organiza-
cjami. Dla biznesowych właścicieli intranetów to wymaganie staje się jednocześnie 
wielką szansą udowodnienia, jaki jest faktyczny, mierzalny zwrot z inwestycji 
w całe przedsięwzięcie intranetowe. 

 

14. Raportowanie i analityka biznesowa 
Ściśle intranetowy w tym okresie jest rozwój aplikacji analitycznych i raportu-

jących statystyki użytkowania intranetu oraz za jego pomocą wyniki codziennej 
pracy i realizacji zadań przez pracowników. Zaawansowane statystyki intranetowe 
dopełniają rozwoju intranetu jako narzędzia raportujące jego faktyczne działanie 
i użytkowanie. Organizacje, które weszły w ten okres (niezależnie od czasu wdro-
żenia samego portalu intranetowego), szybko dostrzegają wartość dodaną, jaką jest 
wiedza analityczna o treściach, zachowaniu użytkowników, ale także ich wyraża-
nych i niewyrażanych potrzebach (np. analiza zapytań w wyszukiwarce vs faktycz-
na zawartość intranetu). Poprawnie wdrożone raportowanie często dostarcza no-
wych, bardzo wartościowych danych i informacji z obszaru wykonywania zadań, 
projektów czy postępów procesowych. Jeśli chodzi o idee i narzędzia takie jak BI 
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(Business Intelligence63) czy Big Data64, to rozwinęły się one masowo poza struk-
turami samego intranetu, ale niewątpliwie zaczynają wchodzić w jego skład. Naj-
prościej dzieje się to oczywiście w portalowej koncepcji intranetu, gdzie te obszary 
są albo linkowane, albo integrowane z portalem. W zaawansowanych rozwiąza-
niach dane intranetowe i dane z innych systemów są ściśle powiązane (zintegrowa-
ne) i analizowane. Ideą takiego działania jest zapewnienie kompletności działań 
i danych, które potrzebne są menedżerom w formie zestawień i raportów. Intranet 
jest pierwszym miejscem, które należy uwzględnić w tych planach, z uwagi na 
historię i ciągłość gromadzenia danych w systemie. Rozwój systemów BI, metod 
integracji i całej idei Big Data sprawia, że (często już historyczne) dane automa-
tycznie zbierane w firmowym intranecie w wyniku odpowiedniej analizy zaczynają 
nabywać nowego znaczenia i wartości biznesowej. 

 

15. Wsparcie decyzji biznesowych 
Niemal kompletny intranet, dający możliwość pełnej analizy danych gromadzo-

nych z zewnętrznych systemów, a w szczególności w trakcie działań procesowych 
i komunikacyjnych realizowanych w portalach intranetowych, staje się podstawą 
realnego podejmowania decyzji biznesowych. Istotą dynamicznego rozwoju intra-
netu w tym zakresie jest realne wsparcie aplikacjami wspomagającymi decyzji 
biznesowych i zarządczych podejmowanych przez decydentów organizacji. Klu-
czem do pełnego wykorzystania ich możliwości w procesach podejmowania decyzji 
jest edukacja i zmiana postaw menedżerskich. Zmiany powinny dotyczyć głównie 
identyfikacji potrzeb decydentów, zabiegania o opracowanie odpowiednich aplikacji 
i definiowania przez menedżerów oczekiwań co do sposobu działania wdrażanych na 
te potrzeby w intranecie aplikacji. Po ich zrealizowaniu podejmowane działania 
przede wszystkim obejmować powinny faktyczne i konsekwentne korzystanie 
z wdrożonych metod, aplikacji i danych zgodnie z tzw. metodą jednej instrukcji65. 

                                                      
63 Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najogól-
niej można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, 
która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa; zob. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence. 
64 Big Data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których 
przetwarzanie i analiza są trudne, ale jednocześnie wartościowe, ponieważ mogą prowadzić do 
zdobycia nowej wiedzy. Big Data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości danych cyfro-
wych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy, często przetwarzanych przy 
pomocy technologii baz danych i technologii internetowych; zob. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Big_data. 
65 Metoda jednej instrukcji – termin odnosi się do metod kategorycznych wdrożeń (informatyzacji, 
digitalizacji i automatyzacji procesów i danych) w organizacjach. Jedna instrukcja oznacza wprost 
zakaz wykonywania czynności przeniesionej z tradycyjnej metody do narzędzia informatycznego, 
pod rygorem i konsekwencją niedziałania tej funkcji oraz powodowania tzw. dychotomii informacyj-
nej użytkowników. Przykładem niestosowania tej metody jest pozostawianie (często nieuzasadnionej) 
alternatywy np. na wypełnianie wniosku urlopowego również w formie papierowej, przy jednocze-
śnie wdrożonym właśnie intranetowym elektronicznym wniosku urlopowym. Często taki błąd 
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16. Intranetowe centrum zarządzania 
Jeśli podjęto by się prognozowania, czym będzie dla wielu organizacji Intranet 

4.0, to najbardziej prawdopodobna (i zarazem pożądana) definicja brzmiałaby 
następująco: stałe i realne używanie intranetu jako narzędzia zarządczego, zapew-
niające pełne i świadome wykorzystywanie, przez menedżerów najwyższego szcze-
bla, funkcji (moduły, aplikacje, systemy intranetowe) i gromadzonych danych do 
podejmowania decyzji i wykonywania funkcji zarządczych, w tym komunikacji 
zarządczej. Intranet 4.0 to inaczej Digital Managing Place – DiMaPla66. W takim 
intranecie mamy do czynienia z powszechnym jego uznaniem i używaniem, ale 
również z właściwym pakietem funkcji i wewnętrznych regulacji jego konse-
kwentnego stosowania. Ten zestaw narzędzi i praktyk sprawia, że portal intraneto-
wy jest już nie tylko kanałem komunikacji, lecz usankcjonowaną metodą zarządza-
nia oczywistą dla pracowników i menedżerów. To tutaj również intranet staje się 
miejscem komunikacji z akcjonariuszami, instytucjami statutowymi czy radą 
nadzorczą. Intranet w tym okresie zyskuje największą wiarygodność i uznanie, 
które wynika z nowoczesnego sposobu zarządzania i podejmowania decyzji. Intra-
netów na tym poziomie rozwoju jest aktualnie na świecie niewiele, lecz rosnące 
wymagania i świadomość menedżerów sprawiają, że można oczekiwać szybkiego 
przyrostu intranetów w tym ich najbardziej kompleksowym stadium. 

 

Model rozwoju intranetu przedstawiony powyżej stanowi autorską diagnozę 
(i zarazem prognozę) etapowego wzbogacania funkcji intranetu, ale także ewolucji 
jego roli w organizacjach. W projektach intranetowych może on być przydatny do: 
 planowania strategii rozwoju intranetu w organizacji, 
 opracowywania planów rozbudowy posiadanego intranetu, 
 określenia obecnego stanu rozwoju własnego intranetu oraz stanu docelowego 

po zakończeniu projektu (lub serii projektów), 
 planowania dalszych etapów rozwoju intranetu zgodnie z przyjętą strategią 

rozwoju organizacji. 
Rozwój ten będzie zawsze przebiegał indywidualnie, zależnie od lokalnych 

uwarunkowań organizacyjnych. Nie istnieją wytyczne, które nakazywałyby danej 
organizacji przechodzenie pełnej ścieżki rozwoju intranetu (tj. z wszystkimi 
i w podanej wyżej kolejności etapami rozwoju). Moment podjęcia prac rozwojo-

                                                                                                                                       
 

sprawia, że pracownicy nie wiedzą, która forma jest właściwa, i w efekcie szybko powracają masowo 
do uznanej za mniej wydajną, ale znanej metody postępowania. 
66 Digital Managing Place (DiMaPla) – termin oznacza pełną dojrzałość i kompletność intranetu, 
gwarantującą mu wysoką pozycję w hierarchii narzędzi oraz metod zarządzania biznesem i organiza-
cją. Zakres funkcji i danych takiego intranetu daje pełną zdolność do podejmowania decyzji mene-
dżerskich. Inną czasem używaną nazwą na DiMaPla jest Intranet 4.0. 
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wych i dobór zakresu działania intranetu powinien wynikać z efektów, jakie orga-
nizacja chce i potrzebuje osiągnąć. 

Warto zaznaczyć, że niektóre organizacje zatrzymały się (na wiele lat) np. na eta-
pie 1 czy 5, lecz to nie musi oznaczać nic złego. Możliwe, że długotrwałe rozwijanie 
i używanie intranetu na danym etapie przynosi tej organizacji wymierne 
i adekwatne korzyści. Wiele jest też organizacji rozpoczynających wdrażanie 
portali intranetowych od etapu, na którym inne będą być może dopiero za kilka lat. 

Zwróćmy też uwagę, że w każdym okresie zmian w intranecie organizacje mo-
gą stosować inny zestaw aplikacji (nazywany kompozytem funkcji intranetu). 
W danym okresie aplikacje, moduły i systemy mogą być również dostosowywane 
do nowych uwarunkowań i rewidowanych przy tej okazji celów. Przykładem 
takiego działania jest częsta przebudowa aplikacji Aktualności, która z nastaniem 
trendów tzw. społeczności pracowniczych masowo zaczęła zyskiwać funkcje 
komentowania i oceniania wpisów. Natomiast w okresie szczególnego zwracania 
uwagi na dane i statystyki (na potrzeby zarządcze) ta sama aplikacja uzbrojona 
została w statystyki odwiedzin, a także potwierdzeń zapoznania się z wiadomością. 

Reasumując, w sytuacji przygotowywania koncepcji portalu intranetowego po-
wyższy model będzie przydatny dla określenia, jaki poziom zaawansowania jest 
potrzebny danej organizacji w stosunku do jej potrzeb. Dlatego też tworzenie 
koncepcji budowy lub planowanego rozwoju intranetu poprzez dobór rozwiązań 
z wybranych etapów rozwoju opisanych powyższym modelem jest także możliwe. 

Należy zaznaczyć, że opracowana koncepcja portalu intranetowego musi 
uwzględniać założenia, które są kompletne, tzn. dotyczą wszystkich warstw opera-
cyjnych opisanych w rozdziale 7. Koncepcja powinna określać ramowe odpowie-
dzi na przykładowe pytania dotyczące poszczególnych warstw: 
1. Strategia i kultura 
 jaką strategię realizuje organizacja i jaką rolę ma w niej odgrywać komunika-

cja wewnętrzna wspomagana przy pomocy intranetu? 
 jakie wartości organizacji i jej kultury organizacyjnej będą promowane przy 

pomocy intranetu? 
 jak rozwiązania dotyczące tej warstwy wpłyną na rozwiązania zastosowane 

w pozostałych warstwach intranetu? 
2. Platforma 
 kto, co i kiedy powinien publikować? 
 kto i kiedy będzie potrzebował tych treści? 
 jakie grupy użytkowników będą miały dostęp do intranetu i w jakim zakresie? 
 kto będzie właścicielem biznesowym intranetu, a kto technicznym właścicie-

lem platformy? 
 jakie wsparcie będzie konieczne ze strony przedstawicieli działów bizneso-

wych i administratorów poszczególnych aplikacji i systemów? 
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3. Zawartość 
 jak będzie wyglądała zawartość (wolumen treści, sekcje, kategorie, formaty) 

intranetu? 
 kto ją dostarczy i jak zapewni jej aktualność? 
 jak zawartość (treści) wiąże się z aplikacjami i usługami, które również stano-

wią część zawartości intranetu? 
4. Procesy i procedury 
 jakie procesy powinny być wspomagane przez intranet i w jakim zakresie? 
 jakich grup pracowników to wspomaganie będzie dotyczyć? 
 jak wspomaganie intranetem ma się do innych (tradycyjnych) metod obsługi 

procesów funkcjonujących w organizacji? 
 jak dalece w organizacji zaawansowane jest definiowanie procedur, mapowa-

nie procesów i ich aktualizacja? 
5. Zarządzanie 
 jaka będzie struktura zarządcza i redakcyjna intranetu? kto będzie jego mene-

dżerem lub właścicielem biznesowym? 
 jak będzie wyglądała współpraca między różnymi jednostkami zaangażowa-

nymi w utrzymanie intranetu po zakończeniu projektu? 
 jaki będzie związek zarządzania intranetem z zarządzaniem komunikacją 

wewnętrzną w organizacji? 
6. Dostęp 
 jak zapewnić łatwy dostęp do zasobów intranetu poprzez odpowiedni interfejs 

użytkownika i zachęcić  użytkowników do korzystania przez atrakcyjność wi-
zualną, zgodną z tożsamością wizualną organizacji? 

 jak sformułować i zrealizować wymagania dotyczące użyteczności i User 
Experience, aby poza wspomaganiem zadań poprzez intranet przekazywać pra-
cownikom wartości i tożsamość organizacji tak, by nie ginęły w natłoku in-
nych informacji? 

 w jaki sposób zorganizować dostęp do intranetu zgodny z potrzebami pracow-
ników (np. dostęp mobilny) i zarazem zgodny z zasadami polityki bezpieczeń-
stwa i zarządzania bezpieczeństwem organizacji? 

7. Aktywność 
 jakie działania będą potrzebne, aby utrzymać regularność korzystania z intra-

netu także w odniesieniu do jego nowych funkcji i zastosowań? 
 jakie działania będą potrzebne, aby aktywizować pracowników nie tylko do 

użytkowania, ale i współpracy w jego dalszym rozwoju? 
8. Wykorzystanie 
 w jaki sposób będzie się odbywało monitorowanie wykorzystania intranetu pod 

kątem założonych celów (warstwa Strategia i kultura)? 
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 w jaki sposób można pozyskać dane o wyznaczaniu odpowiednich wskaźni-
ków? 

 jak w systematyczny sposób prowadzić działania typu wsparcie, promocja 
i edukacja w zakresie wykorzystywania intranetu? 

Przeprowadzenie analizy stopnia zaawansowania intranetu potrzebnego organi-
zacji według omówionych etapów oraz określenie zakresu wymagań związanych 
z każdą z warstw może znacznie ułatwić przeprowadzenie tzw. audytu komunika-
cyjnego, omówionego w następnej sekcji. 

 
10.2.2. Audyt komunikacyjny 

W ostatnich latach praktycznie trzy razy częściej organizacje modernizują in-
tranety, niż je wdrażają. Oczywiście jednym z tego powodów jest to, że mamy 
coraz mniej organizacji bez intranetu. Natomiast ważniejszą przyczyną masowego 
wzrostu zainteresowania audytem komunikacyjnym jest szeroko rozumiana troska 
o jakość, efektywność i poszukiwanie zwrotu z inwestycji w narzędzie, jakim jest 
portal intranetowy. Projekt modernizacji intranetu jest często zwany rewitaliza-
cją67, a jego ważną częścią jest audyt komunikacyjny. 

Audyt komunikacyjny obejmuje ocenę stanu obecnego oraz potrzeb w zakresie 
komunikacji wewnętrznej oraz w zakresie dotyczącym jej wspomagania przez 
portal intranetowy. 

Przed rozpoczęciem projektu lub rewitalizacji intranetu organizacje stają zatem 
przed potrzebą obiektywnego zbadania stanu komunikacji wewnętrznej i kluczo-
wego w niej narzędzia, jakim jest intranet, ale także funkcjonujących procesów 
oraz wydajności i poprawności współdziałania istniejących systemów informa-
tycznych w tym obszarze. 

Zadaniem audytu komunikacyjnego jest przede wszystkim identyfikacja stanu 
organizacji w obszarze wymiany informacji i komunikacji, dalej zdefiniowanie 
istniejących praktyk i standardów, a następnie wytyczenie możliwych usprawnień 
oraz nowych procesów. Natomiast (prowadzony znacznie rzadziej) audyt samego 
intranetu nie jest niczym innym jak weryfikacją i zaprojektowaniem możliwości 
obsłużenia oczekiwanych usprawnień i realizacji celów z wykorzystaniem intrane-
tu jako narzędzia informatycznego. 

Realizacja audytu nie zaspokaja potrzeb i nie rozwiązuje problemów. Audyt 
komunikacyjny jest jedynie narzędziem, które pomaga menedżerom komunikacji 
wewnętrznej nie tylko usprawnić przepływ informacji, ale daje solidną podstawę 

                                                      
67 Rewitalizacja jest projektem analityczno-wdrożeniowym, którego celem jest rewizja celów (często 
wraz z ich wyznaczeniem) i przeprojektowanie intranetu dla umożliwienia realizacji tych celów 
(biznesowe, komunikacyjne, inne). Przeprojektowanie odbywa się na wszystkich płaszczyznach 
intranetu, od zarządzania i strategii, poprzez platformę i kontent, do sposobu wykorzystania i stoso-
wania intranetu. Rewitalizacja intranetu najczęściej poprzedzona jest projektem analitycznym, jakim 
jest audyt komunikacyjny. 
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do budowania kultury sprzyjającej dzieleniu się wiedzą oraz motywowania kie-
rowników, aby sami dążyli do efektywności w tym zakresie. Przy realizacji audytu 
komunikacyjnego konsultanci szczególną uwagę zwracają na możliwość imple-
mentacji standardów i procedur w ramach intranetowego portalu korporacyjnego 
jako kluczowego narzędzia zarządzania informacją i komunikacją w organizacji. 

Ponieważ w projektach rewitalizacji portal intranetowy to nie tylko rozwiązanie 
informatyczne, ale i rewitalizacja kultury organizacyjnej i polityki komunikacji, 
uzyskany efekt zależy nie tylko od zakomunikowania nowych wartości, ale w 
większej mierze od tego, na ile pracownicy zrozumieją, w jaki sposób wdrażane 
wartości przekładają się na ich realną pracę, i zaangażują się w postępujące zmia-
ny. Szansą na szybkie wdrożenie nowych wartości, stanowiących wynik planowa-
nej rewitalizacji, jest właśnie nowy lub zmodernizowany portal intranetowy. Inno-
wacyjność wiąże się z kulturą otwartości. Bez otwartej komunikacji pracownicy 
nie będą próbowali rozwijać nowych ścieżek i tym samym nie będą w stanie spro-
stać oczekiwaniom rynku. Najskuteczniejszą oraz najszybszą metodą komplekso-
wo realizującą tę potrzebę jest audyt komunikacyjny. 

Jako narzędzie badawcze (oraz projektujące wizję przyszłego rozwiązania) au-
dyt komunikacyjny najbardziej przydatny jest menedżerom komunikacji we-
wnętrznej i intranetu, ale w różnych aspektach jest narzędziem diagnostycznym 
wykorzystywanym przez menedżerów różnych szczebli organizacji. Najczęściej 
jednak jego inicjacja następuje w działach zarządu (CEO), kadr (HR), PR i komu-
nikacji wewnętrznej, IT i administracji lub zarządzania wiedzą. To samo może 
dotyczyć audytu intranetu, w zakresie ograniczonym do funkcjonującego portalu 
intranetowego. 

Bardzo często audyt intranetu i komunikacji jest prowadzony łącznie, obejmu-
jąc następujące fazy: 

1. Przygotowanie audytu: 
 określenie celów audytu na poziomie zarządu (kierownictwa) działu benefi-

cjenta audytu; 
 opracowanie ramowego scenariusza audytu; 
 zbudowanie wsparcia dla badań; 
 rozpoznanie nastrojów – wstępne wywiady na niekoniecznie reprezentatywnej 

grupie pracowników pozwalające na ewentualne korekty w scenariuszach i za-
kresie pytań; 

 opracowanie planu audytu zawierającego harmonogram, scenariusze i ankiety 
audytu oraz zakres wywiadów; 

 przedłożenie planu audytu do akceptacji zarządu i ewentualna korekta; 
 akceptacja planu audytu. 

2. Wprowadzenie audytu do organizacji: 
 akcja promocyjna audytu na kilka dni przed jego startem; 
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 celem akcji jest przedstawienie celów audytu i transparentność intencji kie-
rownictwa; pracownicy muszą poczuć, że jest to działanie strategiczne wpisane 
w ciąg działań rozwojowych; 

 narzędzia promocji do omówienia (biuletyn, spotkania z kierownikami, plaka-
ty, inne); 

 opracowanie materiałów promocji – treści komunikatów. 
3. Realizacja audytu: 

 badania eksperckie na intranecie (jeśli funkcjonuje); 
 dystrybucja ankiety; 
 przekazanie ankiety wraz z instrukcją wypełnienia; 
 wyznaczenie miejsca i czasu odbioru ankiety (pozyskanie zwrotne); 
 analiza ankiet – wstępna synteza; 
 wywiady pogłębione przeprowadzane we wszystkich działach i na każdym 

szczeblu na niereprezentatywnej grupie (losowej). 
4. Synteza i opracowanie produktów audytu: 

 raport ekspercki; 
 statystyczne ujęcie ankiet; 
 opracowanie wniosków na podstawie danych statystycznych uzupełnione 

o wyniki wywiadów pogłębionych; 
 opracowanie mapy komunikacji, czyli zdefiniowanie głównych procesów 

komunikacji; 
 wyznaczenie sprawnych przebiegów; 
 wyznaczenie „wąskich gardeł”; 
 opracowanie struktury narzędzi komunikacji; 
 ewentualna redefinicja struktury organizacyjnej pod kątem komunikacji; 
 opracowanie raportu usprawnień i oczekiwanego zakresu funkcji nowych 

narzędzi. 
5. Ewaluacja i wdrożenie usprawnień: 

 opracowanie harmonogramu monitoringu zmian; 
 projektowanie usprawnień i rozwiązań dla portalu intranetowego; 
 rewizja i projektowanie zmian dla modelu zarządzania i modelu redakcji. 

Wyniki audytu komunikacyjnego stanowią ważny element analizy przedwdro-
żeniowej projektu intranetowego. Audyt komunikacyjny nie występuje w przypad-
ku realizacji projektów serwisów i aplikacji internetowych adresowanych do klien-
ta (użytkownika) zewnętrznego. 

 
Przykładowe przypadki stosowania audytu komunikacyjnego 
Każda organizacja rozwija się w sposób sobie właściwy, dlatego też każda na 

innym etapie potrzebuje identyfikacji stanu i potrzeb komunikacji wewnętrznej. 
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Wyróżniamy kilka przypadków, w których niezbędne jest przeprowadzenie audytu 
komunikacyjnego. 

1. Wdrożenie (rewitalizacja, rozbudowa) intranetu lub innego systemu zarzą-
dzania komunikacją wewnętrzną. Najczęstszą potrzebą uruchamiającą realizację 
audytu komunikacyjnego jest przygotowanie organizacji do wdrożenia portalu 
intranetowego. Audyt pozwala precyzyjnie określić potrzeby organizacji oraz 
jednoznacznie zdefiniować zakres wdrożenia. Audyt komunikacyjny znacząco 
obniża ryzyko niepowodzenia wdrożenia oraz obniża i dywersyfikuje koszty inwe-
stycji w narzędzia, sprzęt i zakres wdrożenia. Uwzględniający wyniki audytu 
komunikacyjnego zaprojektowany portal intranetowy realizuje najważniejsze 
potrzeby i jest szybciej przyjmowany przez pracowników. Już dla połowy najwięk-
szych polskich firm i organizacji portal intranetowy stał się podstawowym narzę-
dziem pracy. Wyniki wdrożeń wskazują, że właściwe jego wykorzystywanie 
generuje oszczędności rzędu 3000 zł rocznie na każdego pracownika oraz skraca 
czas poszukiwania informacji o ponad 50%. Jednak, jak każdy inny system zarzą-
dzania, wymaga okresowej weryfikacji poprawności jego funkcjonowania. Audyt 
przygotowujący do rozwoju lub rewitalizacji portalu intranetowego umożliwia 
właściwe zidentyfikowanie aktualnych potrzeb organizacji i użytkowników. 

2. Okresowa analiza stanu komunikacji i zasobów informacyjnych. Wyniki au-
dytu komunikacyjnego poprzedzającego wdrożenie, rozbudowę lub rewitalizację 
portalu intranetowego stanowią jedyną podstawę późniejszego określenia jego 
efektywności i zwrotu z inwestycji. W celu monitorowania efektów działania 
portalu intranetowego, wprowadzonej polityki lub bieżącego określania stanu 
komunikacji wewnętrznej i zarządzania informacją realizuje się audyt komunika-
cyjny o charakterze porównawczym. Jest to badanie, które swoim zakresem obej-
muje zdefiniowane wcześniej „punkty porównawcze”. 

3. Inwentaryzacja narzędzi, systemów i zasobów informacyjnych. Ten typ ba-
dania dedykowany jest działom IT, które wdrażają szeroką gamę narzędzi wspiera-
jących komunikację, zarządzanie informacją, procesami i projektami organizacji. 
Inwentaryzacja służy statystycznemu zestawieniu istniejących systemów i realizo-
wanych funkcji oraz zasobów (wolumen dokumentów i danych, ilość użytkowni-
ków, procesów, transakcji systemowych). Określa zarówno obszary niezagospoda-
rowane systemami IT, jak i wskazuje przypadki pokrywania się funkcji i narzędzi 
dla tych samych potrzeb i procesów. Efektem finalnym inwentaryzacji jest macierz 
systemów i realizowanych przez nie potrzeb (procesów, funkcji). Inwentaryzacja 
może stać się częścią globalnego audytu komunikacyjnego. 

4. Przygotowanie nowej strategii komunikacji lub zarządzania. Wiele firm 
w sposób naturalny rozwinęło wewnętrzną filozofię funkcjonowania i komunikacji. 
Jest to swoisty katalog niepisanych zasad i procedur stanowiących o tożsamości, 
osobowości i zorganizowaniu firmy. Ich identyfikacja pozwala właściwie zdefi-
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niować politykę komunikacji wewnętrznej, zarządzania procesami i zasobami. 
Audyt komunikacyjny zazwyczaj przeprowadzany jest w pierwszej fazie budowa-
nia nowej strategii komunikacyjnej firmy. 

 

10.3. Realizacja portalu intranetowego 

10.3.1. Brief intranetowy 

Przygotowanie projektu intranetowego to szereg działań, w których na poszcze-
gólnych etapach uczestniczą różne grupy osób. Niezależnie od stanu rozpoznania 
potrzeb intranetowych kluczowym dokumentem, który powinien towarzyszyć 
przygotowaniom do wdrożenia lub rewitalizacji, jest tzw. brief intranetowy. 

Brief jest dokumentem często stosowanym w praktyce projektowania serwisów 
WWW, gdy ich realizacja jest wykonywana przez firmy (agencje) zewnętrzne. 
Określa ramowe wymagania nie tylko względem projektu, ale także względem 
sposobu realizacji prac przez agencję zewnętrzną. 

Brief intranetowy jest szczególnie ważny w przypadku angażowania firm i do-
stawców zewnętrznych do projektu realizacji portalu intranetowego. Również 
w przypadku realizacji portali intranetowych własnymi siłami organizacji brief 
pozwala lepiej wyartykułować oczekiwania i stanowi punkt wyjściowy do dalszych 
uzgodnień oraz rozpoczęcia ewentualnych prac rozwojowych. 

Przygotowany przez właściwe osoby w organizacji brief intranetowy stanowi 
idealny materiał wstępny (załącznik do zapytania ofertowego) dla potencjalnego 
dostawcy usług i aplikacji intranetowych. Pozwala na podjęcie szczegółowych 
rozmów, ponieważ porządkuje potrzeby i oczekiwania organizacji zamawiającej 
rozwiązania intranetu. 

Najważniejsze części briefu intranetowego są następujące: 
1. Geneza projektu i jego obsada od strony organizacji. 
2. Charakterystyka organizacji (wielkość, struktura, oddziały itp.). 
3. Obecne rozwiązania komunikacji wewnętrznej: określenie potrzeb i dostępne 

rozwiązania. 
4. Stan obecny rozwiązań intranetowych w organizacji: 
 określenie potrzeb, 
 dostępne rozwiązania, 
 sposób redagowania portalu i zarządzania jego rozwojem. 

5. Określenie obecnej i przyszłej roli intranetu w organizacji. 
6. Określenie zakładanych efektów i czasu ich uzyskania. 
7. Lista oczekiwanych funkcji, które powinien posiadać portal intranetowy: 
 wybór z katalogu kilkudziesięciu typowych funkcji, np.: 
 książka kontaktów firmowych, 
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 baza firm współpracujących – kontakty zewnętrzne, 
 lokalizacja pracowników w budynkach – wraz z wizualizacją, 
 aktualności, gazeta firmowa, 
 biblioteka dokumentów, baza dokumentów, baza umów, 
 galeria zdjęć i obrazów, 
 baza szkoleń firmowych, 
 baza wiedzy, FAQ, 
 bank pomysłów, innowacji, 
 baza placówek, oddziałów, 
 elektroniczny obieg faktur kosztowych, 
 elektroniczny wniosek urlopowy, 
 kalendarz wydarzeń firmowych, 
 ogłoszenia pracowników (sprzedam, pożyczę, podwiozę itp.), 
 zarządzanie szkoleniami BHP, badaniami okresowymi itp., 
 szkolenia intranetowe, e-learning, 
 funkcje i moduły, które zostaną opracowane na zamówienie. 

8. Rodzaj dostępnego wsparcia IT: 
 wsparcie ogólne, 
 wsparcie w zakresie portalu intranetowego. 

9. Zakres prac oczekiwanych od firmy zewnętrznej, np.: 
 przeprowadzenie rozpoznania potrzeb organizacji związanych z intranetem 

(analiza potrzeb, audyt intranetowo-procesowy, audyt komunikacyjny), 
 wdrożenie zestawu najczęstszych modułów funkcji intranetowych, 
 wdrożenie dedykowanych modułów aplikacji w ramach intranetu, 
 stworzenie dedykowanej szaty graficznej dla intranetu, 
 realizacja szkoleń w ramach wdrożenia intranetu (szkolenie produktowe dla 

użytkowników i administratorów), 
 realizacja szkolenia dla zespołu migracji danych, migracji platformy intranetu, 
 różnorodne usługi utrzymania intranetu. 

10. Stan zaawansowania przygotowań organizacji do realizacji projektu. 
 

10.3.2. Opracowanie architektury funkcjonalnej 

Kiedy już jesteśmy po przeprowadzonym audycie komunikacyjnym lub komu-
nikacyjno-intranetowym i mamy określone cele, powinniśmy przystąpić do zapro-
jektowania intranetu. 

W zależności od przyjętej metody etapy i elementy intranetu mogą być realizo-
wane w różnej kolejności, a także równolegle. 

W wielu obszarach analizy przedwdrożeniowej następujące elementy są charak-
terystyczne dla projektowania intranetu i wymagają specjalnej uwagi: 
1. Architektura biznesowa intranetu, w tym: 
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 wyznaczenie obszarów funkcjonalnych i podstawowych modułów funk-
cjonalnych, 

 architektura informacji, 
 zakładki, 
 nawigacja, 
 zależności między aplikacjami i sekcjami, 
 system uprawnień, 
 model dostarczania treści, 
 model zarządczy, 
 interfejs użytkownika (GUI). 

Projektowanie intranetu na tym poziomie ma jednoznacznie wskazać, jak zbu-
dowany będzie intranet. Dokumentacja z tego zakresu powinna też jednoznacznie 
definiować, jakie zależności wystąpią w intranecie, co bezpośrednio przełoży się 
na model zarządzania i dostarczania treści. W tym zakresie określamy też grafikę 
(tzw. tożsamość wizualną intranetu). 
2. Procesy, w tym: 

 mapa aktualnych procesów, 
 modelowanie procesów pod usprawnienia intranetowe, 
 uczestnicy procesów, 
 model uprawnień i bezpieczeństwa, 
 raportowanie, 
 integracja z innymi systemami, 
 dokumentacja obsługi procesów w intranecie. 

Praktycznie większość intranetów w jakimś stopniu obsługuje już procesy biz-
nesowe. Istotne przy projektowaniu implementacji tych procesów w intranecie jest 
uzyskanie realnego usprawnienia, a nawet innowacji. Przyjmuje się, że błędem jest 
proste kopiowanie procesu (tzw. tradycyjnego czy papierowego) w takim samym 
sposobie działania do intranetu. Rozwiązania intranetowe powinny nie tylko od-
tworzyć ten proces, ale znacząco go usprawnić. 
3. Aplikacje, w tym: 

 użytkownicy, 
 funkcje aplikacji, 
 sposób działania, 
 powiadomienia i alerty aplikacji, 
 raporty, 
 integracje, 
 makiety, 
 grafika. 

Kompozyt funkcji, aplikacje i moduły intranetowe stanowią o zaawansowaniu 
intranetu i zakresie jego oddziaływania w organizacji. Nie wszystkie aplikacje 
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potrzebne do zbudowania intranetu wymagają projektowania. Na rynku występują 
gotowe pakiety programów i aplikacji przygotowane pod daną technologię (np. 
gotowe aplikacje na platformę SharePoint). Jednak specyficzne potrzeby organiza-
cji wymagają zaprojektowania rozwiązania dedykowanego lub nawet całego  
zestawu rozwiązań. Poprawne zaprojektowanie aplikacji gwarantuje, że użytkow-
nicy będą z nich korzystać aktywnie i ze zrozumieniem ich przeznaczenia i logiki 
ich działania. Z reguły im system ma być prostszy i bardziej intuicyjny dla użyt-
kownika, tym dłuższe i zaawansowane będzie jego projektowanie. Doświadczenie 
mówi, że opłaca się ponieść ten koszt na rzecz przyszłego sukcesu wdrożenia. 
4. Architektura techniczna i infrastruktura, w tym: 

 aktualna architektura informatyczna, 
 plany rozwojowe, 
 dostępny sprzęt, 
 posiadane licencje, 
 wytyczne szefostwa IT, 
 wytyczne działu bezpieczeństwa, 
 koszty. 

Ważne, by przy wyborze dostawców rozwiązań IT precyzyjnie określić potrze-
by i możliwości organizacji w zakresie technologii. Zestawienie w tabeli 10.1 
pokazuje przykładową analizę na potrzeby wyboru technologii. 

 
Tab. 10.1. Przykładowe zestawienie cech w technologiach intranetowych 

Cechy 
Rozwiązania 

portalowe 
CMS-y 

Produkty 
własne 

Publikowanie treści    
Wyszukiwanie w intranecie   ? 
Wyszukiwanie w źródłach zewnętrz-
nych, serwerach, bazach danych 
(Enterprise Search) 

  ? 

Współpraca zespołów pracowniczych    ? 
Zarządzanie zawartością   ? ? 
Business Intelligence    
Business Forms    
Inne:    
Stały rozwój technologii niezależny 
od projektów 

 ?  

Niezależne od producenta wsparcie 
techniczne 

 ?  

Źródło: opracowanie własne: Grzegorz Kolasiński, Kolibro Internal Business Apps. 
 
W zakres analizy przedwdrożeniowej wchodzą także inne obszary zagadnień 

dotyczące rozwiązań informatycznych, np.: 
 zarządzanie dostępem do intranetu, 
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 migracja danych ze starego intranetu do nowego, 
 integracja z innymi systemami informatycznymi organizacji. 

Z punktu widzenia założeń architektury funkcjonalnej istotne jest określenie za-
kresu potrzebnych funkcji portalu intranetowego w powiązaniu z celami organiza-
cji lub też – w znacznie bardziej praktycznym ujęciu – z celami komunikacji we-
wnętrznej, co zostanie omówione w następnej sekcji. 

 
10.3.4. Macierz analizy funkcjonalnej 

Aplikacje, moduły i funkcje projektowane i wdrażane wchodzące w skład porta-
lu intranetowego tworzą unikalny dla danej organizacji lub jednostki zbiór modu-
łów i aplikacji, czyli kompozyt funkcji intranetu. Powinny być one zatem pochod-
ną celów, które organizacja lub dział chcą osiągnąć oraz w ramach których chcą 
wspierać lokalnie realizowane procesy komunikacji wewnętrznej. 

Inny zestaw aplikacji zastosujemy, gdy chcemy zautomatyzować procesy bizne-
sowe, i zupełnie inny, gdy zależy nam na obsłudze zadań czy projektów, a jeszcze 
inny, gdy mamy na względzie budowę społeczności czy zarządzanie zasobami. Nie 
każda aplikacja lub zestaw aplikacji (modułów) wspiera realizację danego celu lub 
zestawu zdefiniowanych celów. Naturalne jest również to, że im więcej i im poważ-
niejszych celów stawiamy przed menedżerem komunikacji wewnętrznej i intranetu, 
tym bogatszy będzie kompozyt funkcji planowanego portalu intranetowego. 

Pamiętajmy przy tym, że poprawne wdrożenie i utrzymanie aplikacji w intrane-
cie może być jedynie pewnym fragmentem realizacji określonego celu zarządcze-
go. Często również aby osiągnąć dany cel biznesowy, musimy zastosować nie 
tylko moduły czy aplikacje intranetu, ale i działania organizacyjne realizowane 
przynajmniej częściowo poza intranetem. 

Jeżeli np. założonym celem jest lepsza organizacja spotkań w organizacji, to na 
jego zrealizowanie może złożyć się wiele składników: 
 zapewnienie właściwych osób do uczestnictwa w spotkaniach; 
 wyznaczenie osób odpowiedzialnych; 
 utrzymywany reżim czasu spotkań; 
 zawsze aktualny kalendarz spotkań dostępny dla uczestników i planujących 

spotkania; 
 możliwość szybkiej weryfikacji dostępności i zarezerwowania sal konferencyj-

nych; 
 eliminacja kolizji (uczestników, zadań, zasobów etc.); 
 dostęp do wymaganych zasobów (projektory, zestawy telekonferencyjne, 

inne); 
 poprawnie przygotowywane agendy spotkań i dyskusji; 
 zagwarantowanie spisywania podsumowań spotkań (minutki, memo); 
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 obowiązkowa dystrybucja ustaleń; 
 monitoring zapoznania się właściwych osób z ustaleniami; 
 monitoring zadań wynikających z ustaleń, które zapadały na spotkaniach. 

Z powyższej listy dotyczącej omawianego przykładu tylko część elementów 
może być wspierana lub realizowana przez intranet. Portal intranetowy nie zapewni 
przykładowo powstania notatki. Ale intranet może być już właściwym miejscem 
jej przechowania i kanałem dystrybucji ustaleń ze spotkania do uczestników. 
Intranet sam (bez osoby odpowiedzialnej) nie poprowadzi kalendarza spotkań 
i dostępności uczestników, lecz jest idealnym wsparciem do wychwytywania 
kolizji spotkań, uczestników, zasobów. Najszybciej też z pomocą intranetu odszu-
kamy, kto ma najlepsze kompetencje w danym temacie, abyśmy mogli zapewnić 
udział eksperta w organizowanej dyskusji. 

Wśród narzędzi analityczno-projektowych jest wiele metod przydatnych do pro-
jektowania zakresu funkcji intranetu i definiowania tzw. kompozytu funkcji obej-
mującego cały zakres jego funkcjonalności. 

Najprostszym sposobem komponowania intranetu z funkcji, modułów i aplika-
cji jest stosowanie tabelarycznego zestawienia cele x intranet, które po wypełnie-
niu stanowi macierz wspierającą proces decyzji przedwdrożeniowych, a finalnie 
samo wdrożenie i ewaluację efektów działania intranetu. 

Oczywiście wypełnienie zestawienia może wymagać głębszej analizy, dostar-
czającej odpowiednich informacji, danych i pomysłów oraz wiedzy eksperckiej. 
Niemniej nawet najprostsze, intuicyjnie stworzone zestawienie pomaga chronić 
twórców i zarządców intranetu przed popełnianiem kosztownych błędów w słabo 
zdefiniowanym od strony formalnej obszarze komunikacji wewnętrznej wspoma-
ganej intranetem. 

Analiza ta sprowadza się do opracowania macierzy powiązań cele x intranet, 
tworzonej w iteracyjnym cyklu postępowania pokazanym na rysunku 10.2. 

Omówienie etapów cyklu: 
1. Cel (biznesowy, komunikacyjny, zarządczy, inny): określenie stanu docelowe-

go stanowiącego rozwiązanie określonego problemu (zaspokojenie potrzeby, 
uzyskanie wyniku zadania itp.). 

2. Symptomy osiągnięcia celu: precyzyjne określenie wskaźników opisujących 
uzyskanie stanu docelowego (cel zrealizowany). 

3. Metody wspierające osiągnięcie celu: działania podstawowe służące osiągnię-
ciu celu. 

4. Sposoby wspierające lub umożliwiające działanie wytypowanej metody: 
działania składowe lub pomocnicze. 

5. Obsługiwane intranetem: decyzja, czy dane sposoby związane z metodą będą 
obsługiwane przez określone funkcje intranetu (TAK / NIE). 
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Tab. 10.2. Macierz analizy funkcjonalnej intranetu (przykład zastosowania) 
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decyzjach 
dyrekcji 

Najpóźniej 
24h od 
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decyzji 
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Wysłanie 
komuni-
katu nie 
później 
niż 12h od 
decyzji 

Spisaną 
decyzję 
dostarcza 
goniec 

NIE brak 

Mamy wyznaczoną osobę do 
stałego kontaktu z dyrekcją, 
ktoś zawsze na czas spisuje 
decyzje dyrekcji, mamy 
gońca itp. 

Spisaną na 
kartce decyzję 
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widocznym 
dla pracowni-
ków miejscu 

NIE brak 

Mamy wyznaczoną osobę do 
stałego kontaktu z dyrekcją, 
ktoś zawsze na czas spisuje 
decyzje dyrekcji i rozwiesza 
w widocznych miejscach, 
gwarantujemy, że wszyscy 
pracownicy zauważą 
wywieszony komunikat itp. 

Spisaną 
decyzję 
publikujemy 
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pracownikom 
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ogłoszenia 
dyrekcji, 
tablica 
ogłoszeń dla 
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ków, inne 
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i przypomnienia dla 
nieobecnych lub „opornych” 
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wynikające z 
jego decyzji 
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jemy (w 
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TAK 
Task 
manager w 
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Zbudowanie kultury 
zarządzania zadaniami, stały 
monitoring postępów, inne 

3 … … … … … … … 

Źródło: opracowanie własne. 
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10.4. Utrzymanie portalu intranetowego 

Chcąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i rozwój intranetu w organizacji, 
należy zapewnić jego utrzymanie w jak najbardziej stabilnej formie. Chodzi przede 
wszystkim o niwelowanie wszelkich deficytów w metodach zarządzania we 
wszystkich aspektach utrzymania i rozwoju intranetu (w tym w jego budżetowa-
niu), gdyż mogą one niekorzystnie wpływać na samo narzędzie, na jego postrzega-
nie i na realne wykorzystanie przez pracowników i organizację. Im dłużej będzie-
my mogli zachować równowagę we wszystkich aspektach związanych 
z utrzymaniem i rozwojem intranetu, tym będzie on wydajniejszy i z czasem zyska 
silną pozycję wśród innych metod, narzędzi i systemów funkcjonujących w organi-
zacji. 

Wiele organizacji, nim podjęło właściwe działania, doświadczyło spadku jako-
ści intranetu wskutek inwestowania np. tylko i wyłącznie w jego zawartość czy 
przede wszystkim w platformę informatyczną, zaniedbując inne, równie kluczowe 
składowe. 

Częstym błędem w organizacjach jest skupianie uwagi na realizacji i ukończe-
niu projektu intranetowego, bez zapewnienia zasobów (ludzkich, finansowych, 
informatycznych) na późniejsze utrzymanie i rozwój intranetu. Nierównomierne 
nakłady, a nawet brak budżetu na utrzymanie i rozwój intranetu sprawiają, że 
szybko ulega on biznesowemu starzeniu, ponieważ podlega tzw. erozji systemu68. 
Pracownicy przestają chętnie używać intranetu, a zawartość traci na aktualności. 
W audycie komunikacyjnym szybko rozpoznawane są zaniedbania leżące u podstaw 
tego stanu. To najczęściej w wyniku postępującej degradacji intranetu organizacje 
stają w obliczu refleksji nad jego przydatnością, pomijając często rewizję poprawno-
ści działania, utrzymania i stworzenia warunków do prawidłowego rozwoju. 

Wówczas zarządzający do wyboru mają jedną z trzech ścieżek postępowania: 
 rewitalizacja intranetu – z zachowaniem jego mocnych stron i poprawą sła-

bych, 
 całkowita wymiana na nowy – bez analizy słabych i silnych stron, 
 zamknięcie – najczęściej o poważnych skutkach dla komunikacji wewnętrznej 

w organizacji. 
Kompletne utrzymanie i rozwój intranetu realizowane są w czterech podstawo-

wych obszarach utrzymania: biznesowym, merytorycznym, funkcjonalnym i tech-
nicznym. W ramach każdego z nich powinny być realizowane regularne inicjatywy 
i projekty, a także analizy i monitoring określonych aspektów. Oto przykładowy 
katalog takich działań. 

                                                      
68 Erozją systemu nazywamy postępujący w czasie spadek jego standardów, jakości (technicznej, 
biznesowej, merytorycznej), rangi (pozycji w danym obszarze), zainteresowania i używalności przez 
uczestników tego systemu. 
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1. Utrzymanie i rozwój biznesowy 
 opieka i rozwój przyjętej strategii (komunikacji, intranetu, zarządzania wiedzą, 

procesami etc.); 
 monitoring prawidłowego biznesowego funkcjonowania narzędzia w organizacji; 
 monitoring strategii i realizacji założonych celów strategicznych dla intranetu; 
 opracowywanie programów naprawczych i projektów rozwoju biznesowego 

intranetu; 
 podejmowanie inicjatyw korygujących kierunek rozwoju i propagacji narzędzia; 
 stała rewizja rentowności systemu; 
 wycenianie skutków niedziałania oraz inwestycji rozwojowych narzędzia; 
 cykliczna ewaluacja intranetu w aspektach biznesowych; 
 cykliczna ocena działań i kompetencji zespołu intranetowego (administratorzy, 

redaktorzy, korespondenci, menedżerowie); 
 wsparcie zarządzania intranetem; 
 kontakt w zakresie pozyskiwania potrzeb biznesowych kluczowych menedżerów; 
 bieżące planowanie zadań i celów strategicznych dla zespołu intranetowego; 
 działania w zakresie motywacji pracowników do wykorzystywania narzędzia; 
 promocja i edukacja w zakresie intranetu; 
 raportowanie efektywności narzędzia; 
 raportowanie stanu realizacji strategii i wyznaczonych celów; 
 stałe poszukiwanie inspiracji i pozyskiwanie wiedzy z rynku o trendach 

w zarządzaniu i wykorzystywaniu biznesowym intranetów; 
 inne właściwe polityce organizacji i komunikacji wewnętrznej. 
 

2. Utrzymanie i rozwój merytoryczny 
 zapewnienie właściwych treści w merytorycznych obszarach intranetu; 
 planowanie rozwoju sekcji i ich zawartości; 
 monitoring aktualności, kompletności i jakości treści intranetowych; 
 mentoring, wsparcie i szkolenia redaktorów, moderatorów i administratorów 

sekcji, modułów, obszarów funkcjonalnych, aplikacji; 
 stałe badanie potrzeb użytkowników; 
 monitoring zachowań użytkowników w poszczególnych obszarach intranetu; 
 monitoring i korygowanie procesów biznesowych; 
 zapewnienie i analiza statystyk dla treści, dokumentów, procesów i aktywności 

użytkowników; 
 zbieranie od użytkowników potrzeb, uwag, planów i informacji o wszelkiego 

rodzaju błędach w funkcjonowaniu merytorycznym intranetu; 
 planowanie i koordynowanie działań dla rozwoju zawartości i wykorzystania 

sekcji merytorycznych; 
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 prowadzenie dialogu i warsztatów z menedżerami sekcji, działów, pionów na 
temat potrzeb rozwojowych i zmian w strukturze merytorycznej intranetu; 

 opracowywanie cyklicznych raportów i planów stanu i rozwoju merytoryczne-
go intranetu; 

 stały rozwój kompetencji obszarowych w kwestiach merytorycznych i ich 
zastosowania w intranecie i doskonaleniu jego zawartości; 

 inne właściwe polityce organizacji i komunikacji wewnętrznej. 
 

3. Utrzymanie i rozwój funkcjonalny 
 zapewnienie poprawności działania funkcji wszystkich modułów, aplikacji 

i systemów intranetowych; 
 stały monitoring i zapewnienie poprawności działania wszystkich funkcji 

aplikacji intranetowych; 
 proponowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie intranetu w jego 

poszczególnych aplikacjach; 
 bieżące rozpoznawanie potrzeb zmian i rozwoju – zbieranie od użytkowników 

uwag, planów i informacji o wszelkiego rodzaju błędach w funkcjonowaniu 
aplikacji i modułów intranetowych; 

 stałe badanie potrzeb użytkowników; 
 mapowanie procesów biznesowych i projektowanie ich implementacji 

w aplikacjach intranetowych; 
 monitoring wykorzystania funkcji aplikacji intranetowych przez użytkowników; 
 przygotowywanie dla obszaru technicznego dokumentacji modyfikacji, zmian 

i rozwoju funkcji aplikacji i modułów; 
 śledzenie trendów w rozwoju funkcji i systemów intranetowych; 
 stały rozwój kompetencji w obszarze projektowania funkcji i procesów bizne-

sowych (dokumentacje funkcjonalne i makiety aplikacji), interfejs użytkowni-
ka, usability, UX; 

 inne właściwe polityce organizacji, komunikacji wewnętrznej i rozwoju aplikacji. 
 

4. Utrzymanie i rozwój techniczny 
 zapewnienie technicznego działania intranetu i wszystkich jego podsystemów: 

licencji, kodu informatycznego, sprzętu, infrastruktury technicznej 
i teleinformatycznej; 

 archiwizacja danych i wykonywanie kopii zapasowych systemów intraneto-
wych; 

 przeglądy systemów, sprzętu i infrastruktury; 
 prowadzenie helpdesku technicznego; 
 utrzymywanie narzędzi do monitoringu zgłoszeń serwisowych i ich statusu 

realizacji; 
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ścisłej współpracy między osobami czy jednostkami zaangażowanymi w bieżące 
utrzymanie intranetu oraz koordynacji praktycznie wszystkich ich działań i planów. 

Tytułem uzupełnienia opisu modeli utrzymania portali intranetowych omówio-
nych w rozdziałach 2.3 i 7.3 należy zaznaczyć, że w praktyce do wyboru są tylko 
trzy współcześnie występujące warianty utrzymania intranetu: 

1. Utrzymywanie siłami własnymi 
W tym modelu prace utrzymaniowe i rozwojowe w każdym obszarze realizo-

wane są zasobami wewnętrznymi, tj. przez osoby zatrudnione w organizacji. Mo-
del ten wymaga personelu z wszystkimi niezbędnymi kompetencjami: menedżer-
skimi, konsultanckimi, projektowymi, technicznymi (programistyczne, 
inżynierskie), merytorycznymi. 

 

2. Model outsourcingowy 
Zlecenie odpowiedzialności i działań zewnętrznej firmie intranetowej jest coraz 

popularniejszą formą zapewnienia sprawności działania i wysokich standardów. 
Firma zamawiająca kompleksowo takie usługi nie musi samodzielnie pozyskiwać 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów gwarantujących, że zabezpieczymy 
wszystkie aspekty utrzymania i rozwoju. Model ten wymaga jedynie, aby konsul-
tanci z zewnętrznej firmy intranetowej byli odpowiednio umocowani i znani 
w strukturze zamawiającego. Chodzi o wypracowanie standardów współpracy, 
raportowania i „poruszania się” w organizacji oraz m.in. zapewnienie, że wszystkie 
decyzje będą sprawnie podejmowane w wymaganym czasie. 

 

3. Model mieszany 
Samo np. kolokowanie serwerów intranetowych, hostowanie systemu czy da-

nych u zewnętrznego dostawcy, jego dzierżawa (np. SaaS, Cloud) nie jest w pełni 
realizacją utrzymania w modelu outsourcingowym. Dopiero właśnie w modelu 
mieszanym umożliwiamy wydzielenie części odpowiedzialności, np. w zakresie 
utrzymania i rozwoju technicznego, przy zagwarantowaniu, że pozostałe trzy 
obszary utrzymania i rozwoju będzie realizował samodzielnie zamawiający. Sto-
sowana jest również konfiguracja, gdzie różne obszary utrzymania i rozwoju 
zlecane są innym dostawcom (jeśli nie korzystamy z kompleksowo działającej 
firmy o profilu intranetowym). Ten model jednak wymaga wyjątkowej uwagi 
w zakresie koordynacji i rozliczania działań. 

 
W nawiązaniu do modelu trójkąta utrzymania i rozwoju intranetu można 

stwierdzić, że zapewnienie wymaganej obsługi w pełnym zakresie czterech obsza-
rów jest mało prawdopodobne. Z tego powodu w praktyce najczęściej jest stoso-
wany model utrzymania własnymi siłami lub model mieszany. 
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10.5. Użytkowanie portalu intranetowego – ocena efektów 

Bardzo trudno jest oceniać wdrożenie i efektywność bez wcześniejszego zdefi-
niowania parametrów oceny. Poprawna ocena efektywności wiąże się z zaprojek-
towaniem celów i efektów, jakie chcemy osiągnąć poprzez wdrożenie portalu 
intranetowego. Jeżeli naszym celem jest np. skrócenie czasu poszukiwania infor-
macji w organizacji, wówczas na etapie audytu i projektowania musimy przede 
wszystkim zbadać, jaki jest aktualny czas poszukiwania danego typu informacji. 
Rzadko jest on identyczny we wszystkich obszarach organizacji. Nie wszędzie 
możemy osiągnąć te same efekty i nie wszędzie nawet mamy te same oczekiwania. 
Dlatego należy wcześniej sprecyzować i urealnić oczekiwania związane z tym 
celem. Przykłady wdrożeń wskazują, że zastosowanie najprostszych aplikacji 
intranetowych z dobrym systemem kwerendy skraca dzienny czas poszukiwań 
informacji przez pracownika o 5%-10%, ale już świadome i kierunkowo zaprojek-
towane aplikacje i rozwiązania są w stanie to zmienić o 20%-30%. 

Wśród menedżerów często podnoszoną kwestią w obszarze zwrotu z inwestycji 
przy wdrażaniu portalu intranetowego jest oszczędność i ograniczenie zużycia 
materiałów biurowych. Doświadczenie mówi jednak, że w tych aspektach udo-
wodnienie zwrotu z inwestycji jest bardzo trudne. Wynika to przede wszystkim 
z nawyków i przyzwyczajeń pracowników, którzy np. i tak drukują materiały 
opublikowane w intranecie. Oznacza to, że wdrożenie powinno być wsparte pro-
jektami w obszarze kultury organizacyjnej i kultury zachowań. 

Chcąc realnie wykazać, jaki osiągnęliśmy zwrot z inwestycji w portal intrane-
towy, musimy wykazać tzw. zwrot cząstkowy w poszczególnych obszarach funk-
cjonalnych. Nie zaleca się monitoringu ani analizy rentowności intranetu w podzia-
le na aplikacje czy moduły, gdyż najczęściej ich oddziaływanie jest szersze niż 
tylko zakres działania aplikacji. Zatem dla każdego z obszarów funkcjonalnych 
intranetu w zasadzie powinniśmy prowadzić odrębny monitoring, czy założone 
cele są realizowane i czy da się je zapisać w policzalnych wartościach. 

Najczęściej oczekiwane i obserwowane w praktyce polskich organizacji korzy-
ści z wdrożenia portalu intranetowego występują w takich obszarach jak: 

 

1. Oszczędności 
W tym aspekcie mierzymy wszystko, czego zużywamy i wydajemy mniej przy 

wykorzystaniu intranetu w porównaniu z metodą wcześniejszą. Zatem w tej kate-
gorii znajdzie się właśnie zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych czy 
biurowych. W tym parametrze projektujemy, a później monitorujemy, czy np. 
wdrożenie narzędzi wideokonferencji faktycznie obniżyło koszty współpracy pomię-
dzy jednostkami terenowymi a np. centralą (ważne jest zwrócenie uwagi, czy przy 
okazji nie są zaburzane inne parametry takie jak wydajność czy jakość pracy). W tej 
kategorii uzyskane efekty stosunkowo łatwo wyrazić w jednostkach pieniężnych. 
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2. Efektywność organizacyjno-operacyjna 
Aby móc mierzyć, czy w obszarze efektywności procesów osiągnęliśmy zało-

żone i projektowane cele, potrzebujemy zdefiniować, czym jest efektywność 
organizacyjno-operacyjna przed zmianą, tj. przed wdrożeniem lub rewitalizacją 
intranetu. W tym obszarze często obserwujemy zmiany w organizacji – pośrednie 
i bezpośrednie – w takich aspektach jak zwiększenie ilości i jakości wykonywa-
nych zadań, czynności czy procesów. Często w tym aspekcie wykazujemy np. 
skrócenie czasu poszukiwania informacji przez pracowników. 

 

3. Zwiększenie zysków organizacji 
Zwiększanie zysków jest naturalnie jednym z atrakcyjniejszych parametrów 

pomiaru efektywności intranetu. Dotyczy głównie dojrzałych i dobrze zarządza-
nych intranetów, których cele orientowały się na zagadnienia biznesowe. Mierze-
nie efektywności w tym zakresie sprowadza się najczęściej do świadomego defi-
niowania i udowadniania związków i wpływu portalu intranetowego na biznes. 
W tym aspekcie wpływ portalu intranetowego jest raczej pośredni niż bezpośredni. 

 

4. Usprawnienia i innowacyjność 
Większość dokumentów inicjujących wdrożenie lub rewitalizację intranetu za-

wiera oczekiwanie, że wdrożenie przyczyni się do wprowadzenia wielu usprawnień 
i innowacji w zakresie sposobu pracy i funkcjonowania organizacji. Oczekiwanie 
to jest o tyle poprawne, że właśnie w tym parametrze organizacje wykazują naj-
większy zwrot z inwestycji w to rozwiązanie. Zdaniem większości menedżerów po 
wdrożeniu zmian i modułów skierowanych właśnie na usprawnienia skutki są 
niemal natychmiastowe. 

 

5. Motywacja i zaangażowanie pracowników 
Duże zainteresowanie efektywnością liczoną zwiększeniem motywacji i zaan-

gażowania pracowników używających intranetu do tego stopnia weszło do kanonu 
definicji celów wdrożenia, że ocena (wyznaczenie poziomu) zaangażowania pra-
cowników stała się standardem w audycie komunikacyjnym poprzedzającym 
projektowanie intranetu. Ten parametr sprawia, że intranetem interesują się bardzo 
menedżerowie HR, ale także pojedynczy szefowie pionów organizacyjnych, któ-
rym zależy na zwiększaniu wydajności, przywiązania i utożsamiania się pracowni-
ka z organizacją, zespołem i wykonywaną pracą. Często też rozpoznanie w bada-
niach stricte HR-owych np. spadku motywacji lub zaangażowania jest impulsem 
do powstania lub modyfikacji portalu intranetowego. 

 

6. Bezpieczeństwo i minimalizacja potencjalnych strat 
Dla wielu menedżerów intranet udowadnia istotną wartość, gdy realnie przy-

czynia się np. do wzrostu bezpieczeństwa danych lub samej organizacji. W tym 
obszarze (parametrze) oceny monitorujemy również niewystępowanie potencjal-
nych (rozpoznanych jako ryzyko) strat. Rzadko ten aspekt jest poruszany jako 
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miernik, gdyż doceniany jest dopiero wówczas, gdy jakieś wydarzenie naraża 
organizację, jej pracowników i kierownictwo. Wytrawni menedżerowie potrafią 
uprzedzić takie wydarzenia, odpowiednio zapewniając bezpieczeństwo w funk-
cjach i zasadach działania intranetu. W tym obszarze (parametrze) zawiera się 
również ochrona i rozwój wiedzy w organizacji. 

7. Ograniczenie generowania wydatków 
Świadomie w metodach definiowania i monitoringu efektywności intranetu ten 

parametr traktowany jest oddzielnie od oszczędności. Poszukiwanie oszczędności 
odnosi się do stanu aktualnego, czyli efektywności liczonej na bazie zastanej 
sytuacji. Natomiast ograniczenie generowania wydatków powinno być zaprojekto-
wane na rozwój procesów i organizacji w przyszłości (liczonej od dnia wdrożenia 
lub rewitalizacji intranetu). Chodzi zatem o to, jak intranet umożliwia nowocze-
śniejszy i efektywniejszy kosztowo rozwój organizacji, procesów, pracowników, 
ale także obecności organizacji na rynku czy w otoczeniu swoich interesariuszy. 

 

8. Wartość organizacji, kapitał intelektualny, wartość kultury i postaw 
Coraz częściej efektywność intranetu przekłada się na wzrost wartości organi-

zacji lub jednego z mierzalnych jej parametrów. Mierzenie i monitoring kapitału 
intelektualnego może mieć miejsce m.in. w intranecie. Zarządy, dyrekcje 
i akcjonariusze wyznaczają cele dla intranetów właśnie w tym parametrze. Najlep-
sze portale intranetowe potrafią w tym aspekcie realnie wpływać na wzrost warto-
ści organizacji. 

Ogólny problem związany z wymienionymi obszarami dotyczy określenia kon-
kretnych wskaźników, przy pomocy których można dokonywać ocen w wymienio-
nych obszarach. Drugim problemem jest zapewnienie systematycznego zbierania 
danych dla obliczenia tych wskaźników, aby ocen tych można było dokonywać 
możliwie regularnie, a najlepiej na bieżąco. Wskazane jest również opracowanie 
atrakcyjnej formy prezentacji wyników tych ocen, by można było łatwo wystero-
wać decyzje i działania korygujące. 

Aby prowadzić monitoring efektywności intranetu, niezbędne jest wyznaczenie 
wskaźników efektywności dla poszczególnych parametrów oraz opracowanie 
sposobów mierzenia planowanych efektów. Wyznaczenie to powinno się odbyć 
przed projektem intranetowym, np. w następstwie audytu komunikacyjnego lub 
projektowania rewitalizacji intranetu. 

Dla szybkiego raportowania efektywności wdrożeń można prowadzić regularnie 
aktualizowaną wizualizację kilku wybranych parametrów oraz ich trendów. Rysu-
nek 10.4 pokazuje przykładowy sposób organizacji i poglądowej wizualizacji 
monitorowanych parametrów dla poszczególnych obszarów korzyści oczekiwa-
nych po wykorzystaniu intranetu w organizacji. 
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W rzeczywistej analizie efektów generowanych przez intranet powinny zostać 

uwzględnione ponadto następujące czynniki: 
Czas: Ważne jest, aby w procesie definiowania, mierzenia i oceny efektywności 

intranetu móc określić, czy wywołane zmiany są krótkofalowe (jednorazowe, 
incydentalne), czy długofalowe (trwałe). Ta wiedza przydatna jest głównie ze 
względu na planowanie działań, które na określony typ efektywności mają oddzia-
ływać. 

Rodzaj wpływu: Kolejnym aspektem w monitoringu efektywności w poszcze-
gólnych parametrach jest rodzaj wpływu, zarówno bezpośredniego, jak i pośred-
niego. Chodzi o poszukiwanie związków intranetu ze sferami, w których on nie 
występuje, ale jego działanie pośrednio przynosi tam efekty. Przykładem takiego 
wpływu jest zwiększenie otwartości pracowników w kontaktach interpersonalnych 
po przełamaniu barier w sekcjach społecznościowych intranetu czy wzrost kultury 
dzielenia się wiedzą poprzez używanie bazy wiedzy w intranecie czy zwiększenie 
umiejętności pracowników samoorganizowania sobie zadań w wyniku powszech-
nego używania narzędzi klasy digital workplace w intranecie. 

Elastyczność: możliwość samodzielnego definiowania wskaźników oraz ich 
prezentacji w różnych wycinkach i przekrojach, zależnie od potrzeb decydenta – 
menedżera ds. intranetu lub komunikacji wewnętrznej. 

Wyniki przeprowadzonej oceny wskaźników powinny odpowiednio wcześniej 
wskazać obszary intranetu wymagające podjęcia działań korygujących lub ko-
nieczność rewitalizacji całego intranetu. 

 



Podsumowanie – nowe horyzonty  

Zjawisko funkcjonowania portali intranetowych w organizacjach stanowi nadal 
ciekawy obiekt badań, ponieważ organizacje nieustannie się rozwijają i stale zmie-
nia się rola, jaką rozwiązania informatyczne odgrywają w komunikacji wewnętrz-
nej. Portal intranetowy, jak wskazano, nie jest jedynie narzędziowym rozwiąza-
niem informatycznym, a jego funkcjonowanie w organizacji wywołuje różnorodne 
efekty społeczne, organizacyjne, kulturowe i behawioralne.  

Zaawansowane portale intranetowe w wielu firmach stanowią elektroniczne 
środowiska pracy (Digital Workplace) udostępniające pracownikom – jako klien-
tom wewnętrznym – cały pakiet wewnętrznych usług on-line niezbędnych do 
wykonywania pracy. Z punktu widzenia organizacji użytkowanie portali intrane-
towych ma dać rozliczne korzyści, od typowo kosztowych czy organizacyjnych po 
wsparcie rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego danej organizacji.  

W ramach prac realizowanych w projekcie Intranettime69 udało się zidentyfi-
kować wiele czynników kształtujących rozliczne oddziaływania portali intraneto-
wych w wybranych polskich organizacjach – przedsiębiorstwach i instytucjach. 
Część uzyskanych wyników, odnoszących się głównie do wpływu intranetu na 
rozwój zarządzania wiedzą w organizacji, zawarto w kolejnych rozdziałach. Mimo 
że realizacja badań nie była pozbawiona licznych ograniczeń, udało się zgromadzić 
materiał, dzięki któremu niniejsza publikacja stanowi pierwsze w Polsce opraco-
wanie monograficzne na temat zastosowań portali intranetowych i nowych możli-
wości, jakie one otwierają przed organizacjami.  

Na zakończenie tego opracowania trzeba też wspomnieć o innych pracach ba-
dawczych prowadzonych w ramach projektu Intranettime, które koncentrowały się 
na opracowaniu nowatorskich podejść badawczych przydatnych do projektowania, 
oceny i doskonalenia portali intranetowych oraz innych wewnętrznych usług on-
line udostępnianych pracownikom. Wśród tych prac należy wymienić następujące 
tematy oraz powiązane z nimi publikacje: 

 

1. Badania użyteczności 
Prowadzono prace mające na celu rozwinięcie klasycznych metod testowania 

użyteczności opartych na rejestracji pracy użytkownika z systemem. Wykorzystują 
one rejestrację video i badania ankietowe, ale także specjalistyczne oprogramowa-
nie (np. Noldus Observer), które nie tylko rejestruje zachowania użytkownika, ale 

                                                      
69 Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt nr 2011/01/M/HS4/04995 – Wpływ portali 
intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą w organizacjach usługowych.  
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i wspomaga analizę danych. Typowe badania użyteczności są często uznawane za 
drogie z uwagi na pracochłonność analiz i konieczność posiadania odpowiedniego 
wyposażenia. Z tego powodu, poszukując lżejszego („zwinnego”) podejścia do 
oceny użyteczności systemów e-learningu, testowano podejście oparte na wzorcach 
ocenowych (Pattern Based Evaluation). Podejście to pozwala na niskokosztową 
ocenę użyteczności wewnętrznych usług on-line, prowadzoną do tego przy współ-
udziale użytkowników, którzy te usługi dobrze znają. Przy pomocy tej metody 
następuje przełożenie wiedzy dziedzinowej użytkowników (pracowników) na 
wytyczne co do wymaganych udoskonaleń systemu lub usługi. Opis metody oraz 
jej zastosowanie do oceny użyteczności systemu e-learningu jako wewnętrznej 
usługi on-line opublikowano w pracy (Ardito i in., 2014).  

 

2. Kreatywne sprinty 
Pod tą intrygującą nazwą ukrywa się nowe podejście, polegające – na wzór spo-

sobu pracy w „zwinnych” projektach – na stworzeniu dynamicznego środowiska 
współpracy użytkowników i ekspertów podczas doskonalenia użyteczności syste-
mów, wykorzystaniu zalet tego środowiska do pobudzenia kreatywności zwykle 
interdyscyplinarnego zespołu projektowego. Kreatywne sprinty realizowane 
w cykliczny sposób, opisany w pracy Garnika i in. (2014), silnie angażują uczest-
ników w pracę zespołową i pozwalają w bardzo efektywny sposób przekształcić 
uwagi zebrane od użytkowników (np. metodą crowdsourcingu) na wytyczne co do 
wymaganych udoskonaleń w zakresie użyteczności i User Experience wewnętrz-
nych usług on-line. 

 

3. Badanie ankietowe moderowane  
Ta nowa metoda pozyskiwania danych została szczegółowo opisana w rozdzia-

le 9.1.3. Wykazała ona niezwykle dużą przydatność podczas zbierania danych od 
małych grup użytkowników, szczególnie w sytuacjach, gdzie pytania kwestionariu-
sza muszą być przez respondentów odnoszone do ich własnych doświadczeń 
zawodowych (np. związanych z własnymi portalami intranetowymi), a doświad-
czenia te są bardzo silnie kształtowane przez wnętrze organizacji, do której prowa-
dzący badanie mogą nie mieć dostępu. Rola moderatora (eksperta zewnętrznego) 
jest tutaj ukierunkowana nie tylko na pogłębioną interpretację treści pytań badaw-
czych, ale przede wszystkim na odniesienie osobistych doświadczeń respondentów 
do treści pytań oraz podtrzymywanie więzi zespołowych podczas trwania badania 
ankietowego.  

 

4. Podejście zasobowe 
Podejście to ma swoje korzenie w nurcie UCD (User-Centred Design), które 

włącza przyszłego użytkownika do uczestnictwa w projektach informatycznych 
powstającego systemu lub usługi on-line. Mimo to udział użytkownika w wielu 
projektach z różnych przyczyn pozostaje nie w pełni wykorzystany, na co ma 
wpływ często znajomość stosowania metod UCD przez kierowników projektów IT. 
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Podejście zasobowe bazuje na założeniu, że w mieszanych zespołach projektowych 
(np. projektanci i użytkownicy pracujący wspólnie) tkwi duży potencjał zasobów 
wewnętrznych, ale pozostają one „uśpione”, dopóki prowadzący prace w umiejętny 
sposób nie uruchomi tych zasobów na rzecz celów projektu (przede wszystkim 
doskonalenia użyteczności i User Experience). Potrzebna do tego jest znajomość 
tzw. funkcji zasobów lokalnych oraz umiejętność stosowania tego podejścia przez 
prowadzącego prace (lidera interdyscyplinarnego zespołu projektowego). Wyniki 
takiego udanego zastosowania zostały opisane w pracy Cocktona i in. (2014).  

 

5. Interaktywne modelowanie procesów biznesowych  
Wiele systemów informatycznych funkcjonujących wewnątrz organizacji ma 

zaimplementowane obiegi dokumentów lub inne procesy, które są realizowane 
całkowicie lub w znacznym stopniu w sposób elektroniczny. Procesy te co jakiś 
czas wymagają przeglądu i aktualizacji, a niekiedy – np. przy okazji projektowania 
nowego rozwiązania informatycznego – stworzenia ich mapy od samego początku. 
Często się zdarza, że w realizacji danego procesu uczestniczą osoby z różnych 
działów firmy, przez które przechodzi dana sprawa (zamówienie, transakcja itp.). 
Osoby te mają zwykle odmienny sposób rozumienia procesu, co wynika z ich roli 
w organizacji (przełożony, podwładny) oraz roli działu, w którym aktualnie pracu-
ją. Z tego powodu w fazie analizy podczas projektu informatycznego spory pro-
blem stanowi uzyskanie jednolitego rozumienia całości procesu przez wszystkich 
pracowników w nim uczestniczących. Ponieważ ten problem dotyczy także projek-
towania rozwiązań stanowiących usługi wewnętrzne dla pracowników, w ramach 
projektu Intranettime prowadzono testy nowej metody zespołowego analizowania 
i projektowania procesów, która polegała na wykorzystaniu dużego ekranu doty-
kowego z odpowiednim oprogramowaniem. Wykorzystanie tego typu urządzenia 
produkowanego przez firmę Metasonic (www.metdasonic.de) opiera się na meto-
dyce modelowania procesów zwanej S-BPM – Subject-Oriented Business Process 
Modelling (Stary i in. 2013; Fleischmann i in., 2012). Wyniki eksperymentalnego 
użycia tej metody (przeprowadzonego w ramach projektu Intranettime z udziałem 
jego uczestników) do interaktywnego modelowania procesów biznesowych oraz 
zastosowana procedura pracy zespołowej zostały opisane w pracy Sikorskiego 
(2014).  

 

6. Projektowanie interdyscyplinarne  
Projektowanie interdyscyplinarne obejmuje kilka podejść reprezentowanych 

przez różne stopnie zaangażowania użytkownika do współudziału w projektowaniu 
i doskonaleniu systemów interaktywnych. Analiza tych podejść została zawarta 
w pracy Sikorskiego (2013) i wskazuje ona, że w przypadku projektowania we-
wnętrznych usług on-line (ale nie tylko) występuje wiele czynników pozainforma-
tycznych (np. dostęp mobilny, korzystanie „poza pracą”), których nie uda się 
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zidentyfikować bez poznania potrzeb i zwyczajów użytkownika oraz wartości, 
jakie one wnoszą dla użytkownika-pracownika. Współpraca z użytkownikami 
(w formie dopasowanej do specyfiki projektu) na wszystkich etapach projektowa-
nia i użytkowania stanowi klucz do sukcesu projektów portali intranetowych, ale 
także innych projektów IT realizowanych na użytek przedsiębiorstw.  

 

7. Perspektywa usługowa  
W myśl tego podejścia opisanego w pracy Sikorskiego (2012a) wszelkie roz-

wiązania interaktywne to usługi i jako takie są postrzegane przez użytkownika. 
W ten sposób portale intranetowe również stanowią wewnętrzne usługi on-line, 
udostępniane pracownikom jako klientom wewnętrznym. Poprzez określony sys-
tem odbywają się interakcje użytkowników z dostawcą usługi (tu: organizacją, 
pracodawcą) i ma miejsce transfer wartości, które motywują (lub nie) do dalszego 
korzystania z usługi, odpowiednio kształtując nastawienie użytkownika. Transfer 
wartości jest dwu- lub wielokierunkowy, ponieważ również organizacja z tych 
interakcji oczekuje określonych korzyści (np. odpowiedniej jakości wykonywanej 
pracy lub satysfakcji klienta zewnętrznego), co opisuje tzw. usługowy łańcuch 
wartości SVC – Service Value Chain sformułowany w pracy Hesketta i in. (1994). 
Stanowi on także podstawę etapowej budowy relacji pracodawca-pracownicy 
poprzez portal intranetowy (Sikorski, 2005), co ma związek z budową marki pra-
codawcy (Employer Branding). 

Perspektywa usługowa wydaje się być najbardziej pojemnym z wymienionych 
powyżej tematów, obejmującym wszystkie pozostałe zagadnienia omówione 
wcześniej. Jej zastosowania do projektowania i doskonalenia portali intranetowych 
(ale i innych usług on-line) wykazują, że projektowanie interakcji wychodzi poza 
tradycyjnie rozumiany interfejs użytkownika i zaczyna dotyczyć interakcji o cha-
rakterze relacyjnym (w miejscu pracy) lub ekonomicznym (w e-biznesie). 

 
Reasumując, wyniki projektu Intranettime mogą okazać się szczególnie przy-

datne dla organizacji, które są ukierunkowane na swój rozwój poprzez zarządzanie 
wiedzą, a szczególnie:  
 organizacje większe, dobrze zinformatyzowane, z solidnym wsparciem IT, 

z reguły dobrze zarządzane, posiadające zdefiniowaną strategię rozwoju, 
w której wykorzystanie nowoczesnych technologii ma stanowić ważny element 
budowy pozycji rynkowej (przewagi konkurencyjnej); 

 organizacje, w których obszar komunikacji wewnętrznej został wydzielony 
jako ważny dla organizacji; świadczy o tym np. to, że posiada on swojego me-
nedżera (właściciela) i jest nim zwykle menedżer lub specjalista ds. intranetu 
lub komunikacji wewnętrznej;  
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 organizacje posiadające liczne oddziały terenowe, w których systemy informa-
tyczne służą jako podstawowa platforma współpracy, wymiany informacji 
i komunikacji w pracy zespołowej; 

 organizacje dostarczające na rynek (do otoczenia) produkty złożone, nasycone 
informacją i wiedzą, takie jak zawansowane usługi, e-biznes i branża IT, far-
maceutyki, złożone procesy logistyczne; 

 organizacje, w których informacja i wiedza (której nie posiadają konkurenci) 
stanowi o pozycji konkurencyjnej i możliwościach efektywnego działania or-
ganizacji na konkurencyjnym rynku.  

W nowoczesnej gospodarce i w funkcjonujących w niej organizacjach zarzą-
dzanie informacją i wiedzą będzie nadal zyskiwało na znaczeniu. Portale intrane-
towe i wewnętrzne usługi on-line mogą wzmacniać zasoby intelektualne organiza-
cji, o ile zostaną zapewnione odpowiednie warunki dla użytkowania i rozwoju tych 
portali w miarę rozwoju organizacji. Rozwój organizacji będzie w coraz większym 
stopniu wspomagany efektywnymi rozwiązaniami IT, coraz częściej opartymi na 
portalach intranetowych, co będzie wymuszało dalsze badania nowych zjawisk 
w tym zakresie oraz otwierało nowe horyzonty przed zastosowaniami praktycznymi. 
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