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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – JAK TO ROBIĆ 

WYJĄTKOWA WIEDZA 

W XVII wieku angielski filozof Francis Bacon powiedział „Wiedza to potęga” – 
podkreślając praktyczne korzyści płynące z wiedzy.1 Można na tej podstawie stwierdzić, 
że zajęło nam aż 400 lat odkrycie tego co chciał przekazać i zrozumienie rzeczywistego 
znaczenia tych słów dla całej gospodarki i nauk o zarządzaniu. Prawdopodobnie główną 
przyczyną jest to, że również w zarządzaniu występuje zjawisko ewolucji, rozumianej 
jako ciągłe doskonalenie i rozwój. Ciągle poszukujemy coraz lepszych technik i metod 
zarządzania, które pozwolą na zdobycie przewagi, opartej na zdolności do szybszej 
zmiany niż otoczenie. Postępowanie takie zajmuje jednak sporo czasu. 

Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy wydaje się, że praktyczny i teoretyczny 
świat biznesu odkrył źródło podstaw skutecznego zarządzania i związanego z nim 
sukcesu ekonomicznego. Źródłem tym, a zarazem fundamentem, na którym powinny być 
budowane pozostałe elementy biznesu jest wiedza, ze wszystkimi swoimi cechami 
wyjątkowego zasobu. O wyjątkowości wiedzy decydują cechy, które odróżniają wiedzę 
od pozostałych, dotychczas znanych zasobów.  

Życie jednak pokazuje, że wszystko co wyjątkowe wymaga szczególnego 
traktowania, troski i niekonwencjonalnych rozwiązań. Tak samo jest z wiedzą. Jest to 
zasób znajdujący się w organizacji, ale trudny do zlokalizowania, uchwycenia, 
skodyfikowania  
i efektywnego wykorzystywania. Musimy stworzyć zasady i mechanizmy wspomagające 
ludzi pracujących w naszej organizacji, którzy dzięki swoim kompetencjom i 
umiejętnościom są głównymi twórcami produktów i usług. Aby przedsiębiorstwo mogło 
rzeczywiście korzystać z wiedzy i dzięki niej zdobywać przewagę konkurencyjną, wiedza 
jednostek powinna stać się wiedzą organizacyjną. Chyba jedyną skuteczną metodą, aby 
osiągnąć ten cel jest stworzenie warunków w postaci struktury i technologii organizacji 
oraz odpowiedniego klimatu promującego pożądane zachowania. Wiedza dla swojego 
uekonomicznienia potrzebuje jednak pozostałych zasobów, jakimi dysponują organizacje.  
Są one po prostu niezbędne do sprawnego pozyskiwania, kodyfikacji, transferu i 
wykorzystania wiedzy. Wiedza sama w sobie to nie wszystko. Znane są organizacje, 
których pojedynczy członkowie to niesamowicie mądrzy i inteligentni ludzie, ale firma w 
której pracują, jako całość może już nie być tak wyjątkowa. Jako przykład może posłużyć 

                                                     

1  J. Gaarder: Świat Zofii, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Radom 1995, s. 222. 
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porównanie uniwersytetu i firmy McDonald. Uniwersytet zatrudnia wielu bardzo mądrych 
ludzi i każdy z nich przewyższa wykształceniem i wiedzą pracowników firmy McDonald, 
jednak to właśnie druga firma odnosi sukces rynkowy dzięki swej organizacyjnej 
inteligencji – potrafi się zaadaptować w każdych warunkach, kulturze i ciągle powiększa 
swój potencjał. Istotne jest, aby w całej pogoni za wiedzą nie zapomnieć o równowadze, 
która musi być zachowana pomiędzy poszczególnymi zasobami, gdyż sama wiedza 
ulokowana gdzieś w firmie i odkrywana od przypadku do przypadku może nie wystarczyć 
do odniesienia sukcesu komercyjnego. Jak wspomniano sprawne zarządzanie wiedzą 
wymaga dostarczenia określonej ilości pozostałych zasobów. Musimy posiadać zdrowy, 
sprawnie funkcjonujący „organizm”, aby myśleć i tworzyć. Era zarządzania wiedzą 
znacznie przewartościowała pozostałe zasoby, ale nie wyłączyła ich zupełnie. Wyraźnie 
widać, że gospodarka wiedzy wykorzystuje ich najmniejszą ilość, ale są one niezbędne 
do funkcjonowania. (rys. 1). 
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Rysunek 1. Udział wiedzy jako zasobu w rozwoju społeczeństwa na tle efektywności gospoda-
rowania 

Źródło: P. Niedzielski: Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2003, s. 56. 
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WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE PODEJŚCIE 

Jest bardzo wiele organizacji, które zdają sobie sprawę z tego, że zarządzanie 
wiedzą jest lub za chwilę będzie kluczową strategią przedsiębiorstw. Jedną z tych 
organizacji jest World Bank. World Bank, aby opanować swój potencjał musi inwestować  
w odpowiednie systemy, które podniosą możliwość zbierania informacji i doświadczenia 
niezbędnych do rozwoju, a następnie ułatwią ich dzielenie w całej organizacji. Prezes 
Word Banku powiedział, że Bank ma wielka potrzebę stania się „Bankiem Wiedzy”2. 

W celu przekonania o istotności zaangażowania się w strategie wiedzy jako 
konieczności biznesowej, przedsiębiorstwa demonstrują znaczenie zarządzania wiedzą  
w ujęciu dwóch podejść. Pierwsze z nich ukazuje biznesową wartość wewnętrznej wiedzy 
poprzez wyjaśnienie, że nawet w wiodących, światowych przedsiębiorstwach, klienci nie 
będą dłużej zainteresowani ich usługą, jeśli przedsiębiorstwa te nie będą zdolne do 
mobilizowania odpowiednio wybranego, globalnego doświadczenia, a następnie do 
wykorzystania tego doświadczenia do rozwiązania specyficznych problemów klientów.  

Drugie podejście ukazuje biznesową wartość zdobywania i dzielenia się wiedzą 
zewnętrzną. Dzielenie się wiedzą jawi się jako biznesowa konieczność, ponieważ 
przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę, że odizolowanie się od innych może z dużym 
prawdopodobieństwem doprowadzić do obniżenia konkurencyjności.  

JAK TO ROBIĆ 

Badania prowadzone przez Word Bank i inne instytucje zajmujące się 
problematyką wiedzy ukazują, że głównymi elementami zarządzania wiedzą w 
organizacji są  
(rys. 2):  

 Gromadzenie wiedzy – wymaga gromadzenia nowej wiedzy zarówno poprzez 
formalne badania, uczenie się poprzez zintegrowane sieci, wychwytywanie informacji 
i wiedzy poprzez systematyczne kompletowanie istniejącej wiedzy, przegląd 
projektów po każdym istotnym etapie (After Action Review), korzystanie z wiedzy 
ekspertów  
w istotnych obszarach. Poszukiwanie, zbieranie, przegląd i analiza powinny być 
prowadzone z istniejących wewnętrznych zasobów i zewnętrznych źródeł wiedzy.3  

 Tworzenie (Wiedza wyznaczająca kierunek rozwoju)) – Dopóki wiedza wyznaczająca 
kierunek nie będzie tworzona poprzez uczenie się, formalne badania i pozyskiwanie 
wiedzy z zewnętrznych źródeł przedsiębiorstwa, nie będzie możliwości uzyskiwania  
i rozpowszechniania wiedzy wartościowej, możliwej do rynkowego wykorzystania.  

                                                     
2  The Word Bank Profile, Best Practices In Knowledge Management, American Productivity  

and Quality Center, Houston 2004, s. 7. 
3  T. A. Stewart: Intelektual Capital, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York 1997. 
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W związku z tym podstawą zarządzania wiedzą jest nieustanny proces tworzenia 
wiedzy. 

 Proces wiedzy organizacyjnej – Odpowiednie procesy wiedzy powinny być 
ustanowione dla uzyskania dużej pewności jakości wkładu wiedzy. Również dla 
uzyskania pewności, że odpowiednio sklasyfikowane procedury postępowania zostały 
ustanowione i wdrożone. Procedury mają służyć do szybkiego wyszukiwania i 
odnajdowania wiedzy oraz do określenia sposobu docierania do zasobów wiedzy 
przez wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników (również agentów wiedzy). 
Wiedza powinna być zgromadzona i skategoryzowana wewnątrz określonej struktury 
całego systemu, odzwierciedlając potencjalny punkt widzenia użytkowników, 
uwzględniając geografię, sektor i proces.  
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Rysunek 2. System Zarządzania Wiedzą 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Word Bank Profile, Best Practices In Knowledge 
Management, American Productivity and Quality Center, Houston 2004, s. 22. 

Budowa systemu wymaga solidnego wysiłku dla utrzymania wysokiej jakości 
zawartej w nim wiedzy. Główne działanie polega na rozwijaniu nowej wiedzy, 
aktualizację funkcjonującej wiedzy i jej architektury oraz poprzez usuwanie nieaktualnej 
wiedzy. Cały system powinien być złożony z różnorodnych procesów dla włączania i 
obserwacji nowej informacji – wiedzy oraz dla umożliwienia syntetyzowania i filtrowania 
wiedzy  
w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. W procesach powinien zostać również 
uwzględniony mechanizm sprzężenia zwrotnego, którego zadaniem będzie pomóc 
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systemowi zarządzania wiedzą rozpoznać zmieniające się wymagania użytkowników, 
wykorzystując centra informacyjne i ankiety.  

 System oparty na zapotrzebowaniu - Treści krążące w systemie zarządzania wiedzą 
zależą od zainteresowań użytkownika i od zapotrzebowania. Najkorzystniej jest 
zastosować takie komponenty jak: gorąca linia dostarczająca odpowiedzi na pytania, 
mapy zasobów oraz pakiety informacyjne; bazy danych z odnośnikami, konsultanci, 
przeanalizowane i wyciągnięte wnioski, kluczowe artykuły i książki, pisma, raporty, 
aktualności oraz bazy wiedzy zawierające strategie dla poszczególnych sektorów,  
zestawy narzędzi, modelowe dane wyjściowe, narzędzia analityczne, przykłady 
najlepszych praktyk oraz źródła informacji. Wszystko to powinno znaleźć się w 
zaprojektowanym i funkcjonującym systemie wiedzy. 

 Kontrola jakości wiedzy – System zarządzania wiedzą ma na celu permanentną 
kontrolę jakości wiedzy dzięki temu, że jest zależny od zapotrzebowania, dostępny,  
aktualny, miarodajny, wydajny, przystępny, przyjazny dla użytkownika, łatwy  
do utrzymania, spójny, skalowalny, elastyczny i powtarzalny. System ma aspirować 
do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości i powinien być okresowo testowany 
poprzez porównanie do systemów zarządzania wiedzą w organizacjach uważanych  
za liderów w danym sektorze oraz porównywany z oczekiwaniami użytkowników. 

 Ludzie wiedzy – Chociaż komunikację umożliwiają urządzenia elektroniczne, w 
systemie zarządzania wiedzą chodzi o ludzi, a nie o maszyny. Wyzwaniem jest 
zaprzęgnięcie do pracy technologii, która ma połączyć ludzi oraz wzmocnienie jej 
wpływu na rozwój. Oznacza to zarówno kumulowanie właściwego rodzaju wiedzy, 
jak i pomaganie klientom w budowaniu zdolności korzystania z niej. Technologia 
należy tutaj do łatwiejszych aspektów (aczkolwiek bardzo kosztownych) tego zadania 
i jest tylko narzędziem wspomagającym pracę ludzi. 

 Kultura organizacyjna i system miar – Jednym z trudniejszych aspektów zarządzania 
wiedzą jest konieczne przesunięcie w kulturze organizacyjnej czyli przejście z 
indywidualistycznego trybu pracy i przechowywania wiedzy do trybu dzielenia się w 
ramach pracy zespołowej. Środki, które nam to umożliwiają, to4: 

─ ułatwienie dzielenia się poprzez zapewnienie profesjonalistom lepszego dostępu 
do narzędzi służących do publikacji materiałów w obrębie samego systemu 
zarządzania wiedzą 

─ przewidzenie w budżecie odpowiednich środków na pracę związaną ze 
współdzieleniem wiedzy 

─ zmiany w systemie oceniania pracowników uwzględniające docenianie i 
promowanie wiedzy 

─ dzielenie się 
─ inne formalne i nieformalne środki niezbędne do zmiany kultury pracy 

                                                     
4  T. H. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 

Harvard Business School Press, Boston, USA 2000. 
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 Wdrożenie – Różne i uzupełniające elementy powinny być zaangażowane we 

wdrażanie systemu zarządzania wiedzą: 

─ sieci 
─ mały centralny zespół zarządzania wiedzą 
─ dział usług informacyjnych i technologii 

 Szkolenie i komunikacja – Celem jest wykształcenie prawdziwych menedżerów 
wiedzy a nie mnożenie baz danych zawierających olbrzymie ilości niskich jakościowo 
informacji, które przysparzają tylko dodatkowej pracy zamiast pomagać oszczędzać 
czas. Gorącą linię i formalne szkolenie należałoby uzupełnić warsztatami, 
seminariami oraz nieformalnymi zgromadzeniami (w tym mentoringiem) bo tam 
właśnie odbywa się duża część uczenia się, współdzielenia oraz rozwoju 
intelektualnego ludzi  
w pracy. 

 Schemat klasyfikacji wiedzy – Wspólny schemat klasyfikacji wiedzy we wszystkich 
sieciach i jednostkach biznesowych jest kluczowy do osiągania wydajności 
technologii wykorzystywanej w systemie zarządzania wiedzą. Organizacja musi 
skupiać się na wspólnym zbiorze zasad projektowania i praktyk obowiązujących dla 
wszystkich jednostek operacyjnych. Dzięki wykorzystaniu technologii zorientowanej 
obiektowo, schematy te można w sposób czytelny rozciągnąć na wyspecjalizowane 
wymagania systemu zarządzania wiedzą. Celem jest opracowanie rozwiązania 
technologicznego, które będzie wystarczająco elastyczne aby sprostać 
zróżnicowanym potrzebom  
a jednocześnie będzie miało wspólny schemat organizacyjny. Pozwoliłoby to na 
wydajne dzielenie się informacją, nawet jeśli dane wejściowe pochodziłyby z różnych 
obszarów. W takim przypadku następuje spójna klasyfikacja połączona z możliwością 
przeszukiwania. 

INTEGRACJA WIEDZY 

Na poziomie organizacji wiedzy, zarządzanie wiedzą musi być zaprojektowane 
do systematycznego przechwytywania i porządkowania bogactwa wiedzy i doświadczenia 
pozyskanego od personelu, klientów oraz partnerów rozwojowych; wiedza ta musi być 
łatwo dostępna dla szerokiej publiczności wewnętrznie i zewnętrznie; należy także 
stworzyć połączenia pomiędzy grupami i środowiskami pracującymi nad podobnymi 
zagadnieniami.  

Aktywa intelektualne będące w obrębie firmy wymagają szczególnej pielęgnacji. 
Wiedza jako zasób ma bardzo wiele wyjątkowych cech wyróżniających ją z pośród 
pozostałych tradycyjnych zasobów; łatwość rozprzestrzeniania, niewyczerpalność, 
zwiększająca się wartość wraz z wieszającą się ilością jej posiadaczy. Aczkolwiek 
wyjątkowy zasób wymaga wyjątkowego podejścia. Aby przedsiębiorstwo mogło 
rzeczywiście korzystać  
z wiedzy i dzięki niej zdobywać przewagę konkurencyjną, wiedza jednostek powinna stać 
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się wiedzą organizacyjną. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest stworzenie 
odpowiednich warunków i wspieranie budowy klimatu promującego pożądane 
zachowania nastawionego na kreację i wykorzystanie wiedzy. Działania w tym kierunku 
są podstawowym zadaniem integratorów wiedzy, którzy powinni być ustanowieni w 
firmie. Zarządzanie wiedzą i związana z nim kreatywność musi być postrzegana i 
nadzorowana jako proces  
i stały element zarządzania firmą, a nie jako rezultat przypadku i działania chwili. System 
zarządzania wiedzą powinien uwzględniać w swoim założeniu występowanie 
pracowników wiedzy na wszystkich szczeblach organizacyjnych (jeżeli takie występują),  
ale szczególną uwagę powinien zwracać na rolę menedżera wiedzy jako integratora 
wszystkich działań związanych z procesem zarządzania wiedzą. Powinna w firmie znaleźć 
się osoba lub zespół, która będzie wspomagała proces zarządzania wiedzą. Nawet 
najbardziej inteligentne jednostki czy zespoły nie są w stanie funkcjonować bez 
zapewnienia odpowiednich warunków. Warunki te są bardzo szerokim pojęciem, 
począwszy od infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i informatycznej w zakresie 
struktury, a skończywszy na kształtowaniu warunków „miękkich” w postaci wspierania 
kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę poprzez ustalenie takiego wizerunku 
wiedzy, który zawiera system wartości korporacji. Integrator wiedzy powinien łączyć 
wszystkie inicjatywy, wspierać tworzenie nowej wiedzy, być również brokerem wiedzy 
przekazując ją pomiędzy poszczególnymi osobami lub działami. Oczywiste jest, że w 
przypadku małej firmy rolę integratora powinien pełnić jej właściciel lub ktoś z 
najwyższej kadry kierowniczej – nie ma potrzeby tworzenia odrębnego stanowiska, 
najważniejsza jest świadomość istotności wiedzy i jej nosicieli. 

KNOWLEDGE MANAGEMENT – HOW TO DO IT 

The Article concentrates on necessity to manage knowledge in company. The 
author presents practical way of knowledge management, which could be implemented 
in every various type of organization. The system based on the World Bank tools and 
author’s experience. Author show the main areas and challenges which occur in creating 
the knowledge management system. In the article is located the proposition of the 
structure of knowledge management system, which could be use in practical 
environment.  

Translated by Adam Kowalczyk 
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