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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ ELEMENTEM POPRAWY  
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

WSTĘP 

Ostatnio bardzo często pojawia się pojęcie „nowa gospodarka”, często nazywa-
na gospodarką cyfrową, informacyjną, opartą na wiedzy lub e-gospodarką. Z kolei społe-
czeństwom żyjącym w tej gospodarce nadaje się nazwę społeczeństwa informacyjnego 
oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Pojęcie nowa gospodarka jest stosowane w celu podkreślenia dwóch podsta-
wowych uwarunkowań przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy: globalizacji i naj-
nowszych technologii informacyjnych. Pojęcie to związane jest z zastosowaniem elektro-
nicznych technik i technologii służących tworzeniu, pozyskiwaniu, przechowywaniu  
i wykorzystywaniu wiedzy w celu zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. 

ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Globalna sieć Internetu doprowadziła do powstania tzw. cyberprzestrzeni, czyli 
rzeczywistości wirtualnej. Powstało pojęcie przedsiębiorczości wirtualnej – realizowanej 
w cyberprzestrzeni. Umiejętność operowania w nowym środowisku będą musieli opano-
wać wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą zaistnieć na rynku lub poszerzyć udziały rynko-
we. Istnieją dwa aspekty przedsiębiorczości wirtualnej: pierwszy to techniczna znajo-
mość i umiejętność poruszania się w cyberprzestrzeni, natomiast drugi polega na adap-
tacji przedsiębiorczej mentalności człowieka do działania w wirtualnej rzeczywistości.1  

Internet coraz bardziej będzie wkraczał w kolejne sfery życia gospodarczego  
i towarzyszące obszary polityki oraz kultury. Internet, z całym jego otoczeniem technolo-
gicznym, instytucjonalnym i kulturowym, jest fundamentem nowej gospodarki. Coraz 
więcej transakcji przenosi się do sieci, zarówno na płaszczyznę „business-to-business” 
(„B2B”), jak i „business-to-cunsumer” („B2C”), co redukuje koszty, wymuszając dodat-
kowo proefektywnościową konkurencję. 

„Business-to-business” - określane w skrócie „B2B” to wymiana handlowa po-
między firmami, która dotyczy nie tylko zawierania transakcji, ale również poszukiwania 
partnerów, budowania sieci dostawców i odbiorców oraz poszukiwania informacji han 

                                                     
 

1  Por. W.T. Bielecki: Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku, Warszawa 1999, s. 9. 
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dlowych. Jest to najdynamiczniej rozwijający się sektor handlu elektronicznego, zyskują-
cy coraz bardziej na znaczeniu w dobie globalizacji. 

„Business-to-consumer” - określane również „B2C”, obejmuje wszelkie formy 
sprzedaży towarów i usług pojedynczym klientom, czyli sprzedaż detaliczną w sieci  
(do tego segmentu należą sklepy wirtualne, aukcje, itp.).  

Wiele transakcji i transferów będzie się też dokonywać na rosnącą skalę na linii 
„G2B” „government-to-business” i odwrotnie „B2G” „business-to-government” oraz 
„G2Cn”, czyli „government-to-citizen” i odwrotnie „Cn2G” „citizen-to-government”, 
zwłaszcza tam, gdzie zaangażowane jest państwo oraz samorządy lokalne, czyli np.  
w odniesieniu do realizacji zamówień publicznych, rozliczeń podatkowych oraz transfe-
rów związanych z opieką zdrowotną, czy systemem ubezpieczeń społecznych. 

Do korzyści, jakie wynikają z tworzenia organizacji wirtualnych, zaliczamy:2

 obniżenie kosztów (np. o ponad 30% koszty prac biurowych), 
 zmniejszone ryzyko niezwykle kosztownych badań nad nowymi technologiami, 
 łatwiejszy dostęp do rynku, a co za tym idzie do pozyskiwania lojalności klienta, 
 ponad 40% zwiększenia szybkości wykonywania pewnych typów czynności, 
 zwiększona efektywność i elastyczność działania wymuszana np. coraz krótszym cza-

sem życia produktu na rynku, 
 koncentracja na kompetencjach kluczowych, a więc działaniach wykonywanych naj-

efektywniej, 
 migracja od sprzedaży produktu do sprzedaży rozwiązań kompleksowych. 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Do mądrego wykorzystania technik i technologii potrzebna jest odpowiednia 
wiedza. Dobre wykorzystanie wiedzy jest warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa. Ze wzra-
stającej roli wiedzy (knowledge) powstało pojęcie Knowledge Management, które tłuma-
czone jest w języku polskim jako zarządzanie wiedzą, bądź zarządzanie kompetencjami. 
Management to narzędzie umożliwiające szybsze i efektywniejsze zarządzanie danymi. 
Knowledge oznacza zaś informację, która nabiera wartości, wtedy gdy zna się kontekst, 
w jakim informacja się pojawia. Zarządzanie wiedzą, spopularyzowane przez Ikujiro 
Nonaka, oznacza systematyczne tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie czynni-
ków pozamaterialnych w przedsiębiorstwie. Podstawowe założenie jest takie, iż osoby 
wykonujące jakieś zadania mają łatwy dostęp do przydatnej wiedzy w najwygodniejszej 
dla siebie formie. Natomiast gospodarka oparta na wiedzy to taka gospodarka, w której 
działa wiele przedsiębiorstw opierających na wiedzy swoją przewagę konkurencyjną.  

                                                     
 

2  H. Babis: Rozwój globalizacji i teleinformatyki jako procesów wzajemnie powiązanych. Oddziały-
wanie integracji ze strukturami UE na procesy globalizacji polskiego rynku usług łączności, Fun-
dacja na rzecz US, Szczecin – Świnoujście 2000, s. 89. 
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Gospodarka sieciowa wytwarza nowe możliwości i okazje rozwojowe na niespo-
tykaną skalę. Globalna sieć tworzy nową globalną kulturę ekonomiczną opartą na decen-
tralizacji własności i kapitału, gdzie zasób wiedzy ważniejszy jest od zasobów kapitału  
i niezbędne jest otwarte społeczeństwo – społeczeństwo oparte na wiedzy. 

Zarówno informacja, jak i wiedza przemieszczają się w organizacji poprzez te 
same struktury, pełnią one jednak różne funkcje oraz przyjmują różne formy. Mądrość  
i wiedza są zawsze ucieleśnione w człowieku, są zdobywane przez uczącą się osobę  
i przez nią wykorzystywane. Wiedzę można podzielić na następujące kategorie:3  

 wiedzę typu know-what (wiedzieć co) – przyjmuje formę podobną do informacji  
i może być przesyłana za pomocą danych, 

 wiedzę typu know-why (wiedzieć dlaczego) – wyjaśnia rzeczywistość i odnosi się do 
zasad i prawa ruchu, wymaga zrozumienia podstawowych zasad, reguł i idei, 

 wiedzę typu know-how (wiedzieć jak) – odnosi się do umiejętności i zdolności ludzi  
i zespołów do robienia czegoś, nieopisanych za pomocą patentów i licencji lecz nie-
zbędnych w momencie transferu technologii, jest to wiedza wymagająca bezpośred-
niego doświadczenia, 

 wiedzę typu know-who (wiedzieć kto) – określa posiadaczy wiedzy i opisuje wiedzę, 
która jest w ich posiadaniu, ponadto odnosi się do społecznych zdolności do koope-
racji i komunikacji z ekspertami zewnętrznymi; jest przydatna, gdy niezbędny jest 
dostęp do wiedzy z różnych obszarów, dziedzin czy dyscyplin naukowych. 

Do narzędzi zarządzania wiedzą zaliczane są:4

 systemy zarządzania dokumentami (document management) – pozwalają nagroma-
dzenie i klasyfikowanie dokumentów w sposób sprawny, co ułatwia późniejszy do-
stęp do nich oraz wprowadzanie zmian; 

 systemy obiegu pracy (workflow) – mają na celu wspieranie realizacji procedur po-
stępowania z dokumentami, bazy wiedzy i mechanizmy wydobywania informacji za-
warte w tych systemach są wykorzystywane do gromadzenia materiałów niezbęd-
nych do tworzenia treści; 

 systemy wspomagania pracy grupowej (groupware) – umożliwiają swobodny prze-
pływ i dzielenie się wiedzą. Wykorzystywane są w celu usprawnienia współpracy,  
a tym samym tworzenia i transferu wiedzy między poszczególnymi pracownikami. 
Zapewniają one dostęp do zasobów informacyjnych organizacji każdemu z jej pra-
cowników, pozwalając na prowadzenie interaktywnej dyskusji; 

 hurtownie danych – są to bazy, które zawierają informacje pochodzące z wielu źró-
deł, wspierają procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; 

                                                     
 

3  Por. A. Fazlagić: Kapitał intelektualny jako element kapitału przedsiębiorstwa, 
www.uslugi.ae.poznan.pl. 

4  Por. A. Sobczak: Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach sektora 
publicznego, www.egov.pl/teksty. 
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 systemy wspomagania decyzji – są to interaktywne systemy komputerowe wykorzy-

stywane do realizacji funkcji planistycznych i podejmowania decyzji. 
 Intranet – jest to sieć stron www znajdujących się na serwerze firmy; umożliwia pra-

cownikom organizacji uzyskiwanie informacji będących w posiadaniu firmy oraz wy-
mianę istniejącej wiedzy. Dzięki temu znacznie skraca się czas potrzebny na wyszu-
kiwanie niezbędnych danych, a także przyśpiesza wewnętrzny obieg wiedzy i reakcje 
organizacji na bodźce zewnętrzne. Dodatkowo istnieje możliwość połączenia intrane-
tu z siecią internet.5 

 Portale korporacyjne – umożliwiają zebranie i zorganizowanie w jednym miejscu in-
formacji pochodzących z praktycznie wszystkich źródeł danych występujących w da-
nej organizacji i dostęp do nich za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

Istotne jest odpowiednie korzystanie z narzędzi technologicznych wspomagają-
cych aktywne wyszukiwanie informacji. Najczęściej stosowanymi technikami wyszukiwa-
nia informacji są:6

 wyszukiwarki – ułatwiają wyszukiwanie żądanej informacji za pomocą udostępniania 
uporządkowanych w sposób tematyczny katalogów internetowych; 

 infomediary – technologie pozwalające na określenie, jakiego typu informacje są pre-
ferowane przez użytkownika, na podstawie adresów odwiedzanych przez niego stron 
www; 

 inteligentni agenci – specjalne oprogramowanie umożliwiające kojarzenie ludzi  
z wiedzą dostępną zarówno w internecie jak i sieciach wewnętrznych przedsiębior-
stwa. Na podstawie wiadomości oprogramowanie poznaje zainteresowania użytkow-
nika i na tej podstawie wyszukuje informacje najbardziej przez niego pożądane; 

                                                     
 

5  W ostatnich latach koncepcja intranetu rozwinęła się w sieci typu ekstranet umożliwiając wybra-
nym partnerom handlowym lub klientom dostęp z zewnątrz, poprzez internet do wewnętrznej sie-
ci przedsiębiorstwa, a przez to efektywniejszą dystrybucję posiadanej wiedzy. Zastosowanie ek-
stanetu pozwala także na usprawnienie komunikacji, łatwiejsze zarządzanie i automatyzację wielu 
procesów gospodarczych. Powodem, dla którego sieci typu intranet i ekstranet cieszą się coraz 
większą popularnością jako narzędzie zarządzania wiedzą firmy, jest fakt wykorzystywania przez 
nie infrastruktury publicznego internetu zapewniającego powszechny i tani dostęp do nieogranic-
zonych zasobów informacji. Intranet jest definiowany jako sieć lokalna lub rozległa należąca do 
przedsiębiorstwa, oparta o technologie internetowe – przede wszystkim protokół TCP/IP oraz 
HTTP i HTML. Dzięki temu różnego rodzaju komputery działające w jednym przedsiębiorstwie 
mają możliwość się ze sobą swobodnie komunikować na odległość. Funkcje, dla jakich intranet 
może być wykorzystywany, są analogiczne do funkcji jakie spełnia Internet, z tym, że dotyczą 
obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Przede wszystkim dotyczy to przeglądania wewnę-
trznych stron WWW, korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej, transferu plików oraz 
dostępu do zewnętrznego Internetu. Wewnętrzny charakter Intranetu zapewnia poufność oraz 
bezpieczeństwo transmisji danych w porównaniu do ogólnodostępnego Internetu. W łączeniu In-
tranetu z zewnętrznym Internetem główną technologią zapewniającą bezpieczeństwo danych In-
tranetu są to systemy zwane obrazowo zaporami ogniowymi (ang. Firewalls). 

6  Por. K. Owczarek: Zarządzanie wiedzą – koncepcja firmy przyszłości, www.strateg.edu.pl. 
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 metody umożliwiające obrazowanie przestrzeni wiedzy – technologia wyszukiwania 
informacji, która poprzez wizualizację połączeń między informacjami, polegającą na 
analizie i identyfikowaniu zależności między wszystkimi dokumentami na dany temat 
tworzy tzw. „mądrą zawartość”, aby później za pomocą odpowiednich zapytań pro-
ponować, a właściwie podsuwać użytkownikowi te, które są mu potrzebne. 

PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

Do podstawowych cech gospodarki opartej na wiedzy należą:7

1. w gospodarkach opartych na wiedzy wysoki procent PKB przeznaczany jest na 
edukację, badania naukowe, usługi intelektualne oraz na produkty i usługi infor-
macyjne i komunikacyjne. Rezultatem jest wysoki poziom wykształcenia oraz po-
wszechne stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych; 

2. gospodarki oparte na wiedzy charakteryzują się dobrze rozwiniętą infrastrukturą, 
szczególnie informacyjną;  

3. gospodarki oparte na wiedzy charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeń-
stwa transakcyjnego i wzajemnego zaufania podmiotów działających na rynku. 
Wynika to z porządku prawnego i sprawnego systemu egzekucji prawa; 

4. rynek przemysłów opartych na wiedzy, jest rynkiem globalnym. Dotyczy to za-
równo jego produktów, jak i podstawowego czynnika wytwórczego, jakim jest 
wiedza. Konkurencja na tym rynku ma charakter globalny i dominują na nim glo-
balni gracze oraz ich koalicje. Gospodarki oparte na wiedzy są więc gospodarkami 
otwartymi. Dotyczy to w możliwie największym stopniu rynków usług, dóbr, kapi-
tału i pracy. Wysoce konkurencyjne rynki gwarantują niski poziom cen i kosztów;  

5. rozwój produktów i przedsiębiorstw opartych na wiedzy, jest w znacznej mierze 
efektem przedsiębiorczości; 

6. gospodarki oparte na wiedzy bazują na solidnych podstawach makroekonomicz-
nych. Oznacza to niski poziom inflacji i równowagę finansów publicznych. 

Wiedza jako zasób w przedsiębiorstwie cechuje: 

 trudność do określenia prawa własności, 
 ciągłe upowszechnianie, 
 brak możliwości pomiaru lub wyceny. 

Trudność do określenia prawa własności do zasobu, jakim jest wiedza wynika 
przede wszystkim z faktu, że posiadaczami wiedzy są zazwyczaj ludzie, którzy mogą 
przemieszczać się pomiędzy przedsiębiorstwami. Dlatego tak istotne jest odpowiednie 
wynagradzanie posiadaczy wiedzy, do momentu, do kiedy stanowią o przewadze konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa. Poza tym wiedza jest zasobem, który stale się upowszechnia, 

                                                     
 

7  Por. A. K. Koźmiński: Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? Rozwój polskiej gospodarki,  
G. Kołodko (red.), Wyd. Polico-Art., Warszawa 2002, s. 157-158. 
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ze względu na to, że jest powszechnie dostępna, przez co musi być stale odnawialna  
i zastępowana nową. Należy ponosić nakłady na odnawianie wiedzy lub ciągłe jej dosko-
nalenie, ze względu na to, że wiedza nieodpowiednia, np. przestarzała przynosi odwrot-
ne skutki niż oczekiwane. Wiedzy nie można też wycenić, gdyż nie istnieją powszechnie 
stosowane metody, czy też sposoby wyceny wartości wiedzy.  

Przewagę konkurencyjną opartą na wiedzy można postrzegać w różny sposób. 
Chodzi o wiedzę zarówno techniczną, jak i naukowa, którą się przedsiębiorstwo posługu-
je, chociaż zazwyczaj nie stworzyło jej samo. „Przewaga konkurencyjna polega na opa-
nowaniu zastosowań, które samo w sobie jest wiedzą i sekretem firmy. Wymaga ono 
nakładów kapitału finansowego i intelektualnego i nie jest powszechnie dostępne, choć 
może zostać skopiowane przez inne firmy, ponoszące znacznie mniejsze nakłady.”8 Jed-
nakże jeżeli takie naśladownictwo (jest to po prostu rodzaj benchmarkingu) jest stoso-
wane, tym mniejsze korzyści, gdyż tak uzyskana przewaga konkurencyjna jest zazwyczaj 
bardziej krótkotrwała. Podejście do przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy w ujęciu 
szerszym wynika z uznania za wiedzę wszelkiej użytecznej informacji, którą firma posia-
da na zasadach wyłączności i którą jest w stanie wykorzystać w celu osiągnięcia lub 
umocnienia przewagi konkurencyjnej.  

Sama rewolucja technologiczna nie wystarcza, aby postęp społeczno-
gospodarczy w epoce globalizacji szedł do przodu. Jest ona w stanie pokonywać granice 
fizyczne i z tego punktu widzenia w zasadzie nie ma już jakichś ekonomicznie znaczących 
niedostępnych zakątków ziemi, nie ma zatem i regionów, gdzie nie można by z czysto 
technicznego punktu widzenia zainwestować, wyprodukować, sprzedać czy kupić.9 Ko-
nieczne jest tworzenie nowego ładu instytucjonalnego na skalę międzynarodową, przy 
pomocy technik przekazywania informacji oraz odpowiedniego wykorzystania wiedzy. 

Właściwie teraz barierą nie jest już ani zakres, ani tempo przekazywania infor-
macji, ze względu na stosowane techniki i technologie, ale przede wszystkim zdolność do 
sensownego wykorzystania tych możliwości. 

ZAKOŃCZENIE 

Warunkiem rozwoju zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach jest dostatecznie 
rozwinięta infrastruktura informacyjna. Jednakże konieczne jest poniesienie wysokich 
nakładów na inwestycje w wiedzę. Przede wszystkim na kształcenie oraz rozwój umie-
jętności, badania naukowe oraz rozwój w szerokim tego pojęcia znaczeniu. 

Wprowadzenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie pozwala między innymi 
na: 

                                                     
 

8  A. K. Koźmiński: Jak zbudować... op. cit., s. 155. 
9  Por. G. Kołodko: „Nowa gospodarka” i stare problemy. „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla 

długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Wyd. Key Text sp. z o.o., Warszawa 
2001, s. 16.  
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 poprawę komunikacji, 
 przyśpieszenie procesu decyzyjnego, 
 wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, 
 przyśpieszenie tworzenia bogatej oferty produktowej, 
 skrócenie czasu rozwiązywania kluczowych problemów, 
 polepszenie efektywności działania firmy na rynku, 
 poszerzenie kompetencji pracowników 
 poszerzenie wiedzy pracowników.  

Obecnie rodzi się cywilizacja sieciowa czy też cywilizacja informacyjna, a nowa 
gospodarka jest gospodarką tworzoną przez tą cywilizację. Rozwój tejże cywilizacji wyty-
cza zaawansowana technika i technologia, przede wszystkim przesyłu informacji. Proces 
tworzenia nowej gospodarki oraz społeczeństwa informacyjnego będzie się wzmagał  
i wzajemnie nakładał na procesy integracyjne i globalizacyjne wśród krajów na całym 
świecie. 

Zarządzanie wiedzą jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej. Jednakże firmy muszą liczyć się ze stosunkowo dużymi wydatkami na 
tworzenie odpowiedniej infrastruktury (poprzez odpowiednie techniki i technologie) tele-
informatycznej i na działania związane z przeszkoleniem pracowników, aby umieli korzy-
stać z zasobów wiedzy oraz na dokształcanie pracowników. Przewaga konkurencyjna  
w przedsiębiorstwie, gdzie stosowane jest zarządzanie wiedzą, będzie uzyskana poprzez 
odpowiedni dobór pracowników oraz stworzeniu im warunków do rozwoju oraz dostępie 
do najlepszych technik przesyłania wiedzy.  

THE KNOWLEDGE MANAGEMENT AS THE ELEMENT OF ACHIEVING  
COMPETITION SUPREMACY BY A FIRM 

In the article it was mentioned about questions connected to the thing known 
as „a new economy”. There was expressed the problem about how important is knowl-
edge management, which means the solution that allow firms to achieve competition 
supermacy on the market. 

Translated by Agnieszka Budziewicz-Guźlecka 
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