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Wprowadzenie 

Proces definiowania i redefiniowania wiedzy w organizacji należy rozpocząć od 

analizy podziału zaproponowanego przez M. Polanyi’ego w 1966/1967 roku. Zgodnie z 

powyższym w zakresie tego pojęcia, wiedzę można podzielić na dwie części: część jawną 

oraz część ukrytą.  

 Wiedza ukryta to wiedza nie zapisana, którą posiadamy ale nie jest ona nigdzie 

zapisana w instrukcjach, dokumentach. Jest najcenniejszym elementem, z tego powodu, iż to 

właśnie ona odpowiada za tworzenie nowej wiedzy (I. Nonaka 2006, s.9).  

 Wiedza jawna jest zapisana w dokumentach, prezentacjach została stworzona w celu 

jej zaprezentowania innym osobom. 

Szczególna rolę zarządzanie wiedzą odegrało w połowie lat dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku przy próbie dokonania pomiaru wiedzy w organizacji. Pionierem w 

zastosowaniu pomiaru wiedzy w organizacji była firma Skandia. W 1995 r. zdecydowała się 

ona na ocenę i wycenę pracy indywidualnych osób. Przyjmując koncepcje dyrektora ds. 

kapitału intelektualnego spółki Skandia AFS L. Edvinsson’a i M.S. Malone’a, niematerialne 

aktywa przedsiębiorstwa mogą zostać zdefiniowane, zmierzone i zastosowane do poprawienia 

konkurencyjności i atrakcyjności przedsiębiorstw (L. Edvinsson, M.S. Malone 2001, s.51).  

Warunkiem sukcesu są działania niekonwencjonalne, innowacyjne, odmienne od 

dotychczasowych praktyk biznesowych, wiążą się one z zasobem wiedzy jaki znajduje się w 

organizacji. (M.J. Stankiewicz 2006, s.125). Z uwagi jednak na charakter zasobu jakim jest 

wiedza w organizacji: trudna do zlokalizowania, uchwycenia, skodyfikowania i efektywnego 

wykorzystania przedsiębiorstwo musi stworzyć odpowiednie zasady i mechanizmy dotyczące 

funkcjonowania wiedzy w przedsiębiorstwie (A.Kowalczyk 2007, s.105).  

Wiedza jaka znajduje się w organizacji jest rozpatrywana w różny sposób. W tabeli 1 

został zaprezentowany przegląd definicji typów wiedzy według wybranych autorów. Należy 

zwrócić uwagę na charakterystyczny podział dokonany w 1966 r. przez Polanyi’ego, na 

którym opiera się wiele późniejszych prac naukowych dotyczących problematyki wiedzy w 

organizacji. 
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Tab. 1. Przegląd typów wiedzy 

Autorzy Typy wiedzy 

Scheller (1926) Instrumentalna, intelektualna, duchowa 

Anderson (1975), Squire (1987), Fayol (1994) na 

podstawie Ryle (1949),  

Deklarowana, proceduralna, metawiedza 

Polanyi (1966) Jawna, cicha 

Savage (1996) Wiedzieć – jak, wiedzieć – kto, wiedzieć – co, 

wiedzieć – dlaczego, wiedzieć – kiedy, wiedzieć 

– gdzie 

Nonaka, Toyama, Konno (2000) (typy aktywów 

wiedzy) 

Doświadczalna, konceptualna, syntetyczna, 

rutynowa 

Gamble, Blackwell (2001) Spersonalizowana, opisana, osadzona 

Źródło: K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 15 

 

Słownik pojęć ekonomicznych określa wiedzę jako informacje pozyskiwane przez 

interpretację doświadczeń. Wiedza jest tworzona przez interakcje ze światem oraz 

organizowana i przechowywana w umyśle każdej osoby. Jest także przechowywana na 

poziomie organizacji w umysłach jej pracowników oraz w papierowych i elektronicznych 

dokumentach (2007, s.158). Słownik prezentuje dwie formy wiedzy: wiedzę cichą, czyli 

ukrytą, przechowywaną w umyśle danej osoby i znaną instynktownie bez formułowania jej w 

słowach; wiedzę jawną, którą zakomunikowano innym. Wiedza jawna może być zakodowana 

w postaci zapisów, procedur, programów komputerowych, patentów, szkiców, etc. (L.A. 

Sherwood 2002, s. 24). 

M.J. Stankiewicz definiuje wiedzę w następujący sposób: wiedza, jaką dysponuje 

przedsiębiorstwo to specyficzny zasób o charakterze niematerialnym. Zasoby wiedzy 

organizacji stanowią sumę wiedzy poszczególnych pracowników oraz zespołów ludzi, którzy 

tworzą przedsiębiorstwo. Zasoby wiedzy (zarówno indywidualnej jak i zbiorowej) powstają 

na bazie danych, a następnie informacji (M.J. Stankiewicz 2006, s.76). T.H. Davenport, L. 

Prusak określają wiedzę jako zmieniającą się mieszaninę doświadczenia wartości, 

kontekstualnych informacji i eksperckiego wglądu, stanowiącą ramy do oceny i przyłączania 

nowych doświadczeń oraz informacji (T.H. Davenport 20081).  

                                                
1 Konferencja  Harvard Business Review Polska w Warszawie pt. Nowe obszary poszukiwania przewagi 
konkurencyjnej” T.H. Davenport 23 czerwca 2008. 
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Wiedza powstaje i jest wykorzystywana w świadomości jej posiadacza (M.J. 

Stankiewicz 2006, s.117). Posiadacz wiedzy jest pracownikiem wykorzystującym wiedzę 

(T.H. Davenport 2008): Davenport w następujący sposób opisuje problem wiedzy w 

organizacji: 

 każdy pracownik wykorzystuje wiedzę, niektórzy korzystają z niej jednak w większym 

stopniu niż inni, 

 pracownicy wykorzystujący wiedzę mają wysokie stopnie naukowe i posiadają wiedzę 

specjalistyczną, 

 celem pracownika wykorzystującego wiedzę jest tworzenie, dystrybucja i zastosowanie 

wiedzy. 

D. Leonard-Barton stwierdza, że wiedza jest akumulowana powoli, w ciągu długiego 

czasu jej formowania i kierowania w różne strony, popychana setkami codziennych decyzji 

zarządczych. Wiedza nie pojawia się w jednej chwili; ona stale się rodzi (L. Edvinsson, M.S. 

Malone 2001, s.55).  

Wiedza i proces nauki są charakteryzowane przez Overseas Developmnet Institute2 jako 

czynności formułujące procesy, w których jednostki indywidualne, zespoły ludzkie, 

organizacje oraz grupy organizacji stają się zdolne do kreowania, dzielenia, przechowywania, 

używania wiedzy, w taki sposób, aby uzyskać pozytywną zmianę oraz realizacje 

postawionych do osiągnięcia celów (B. Ramalingan 2005, s.4). 

Zarządzanie wiedzą wiąże się z następującymi pojęciami: 

 tworzenie wiedzy, 

 dzielenie wiedzy, 

 przechowywanie wiedzy, 

 wykorzystanie wiedzy. 

Tworzenie wiedzy następuje poprzez badania i rozwój, uczenie się w ramach organizacji 

jak również w zintegrowanych powiązaniach, korzystanie z wiedzy instytucji naukowych i 

badawczych. I. Nonaka podzielił proces tworzenia wiedzy na cztery rodzaje 

1. socjalizacja, 

2. eksternalizacja, 

3. kombinacja, 

4. internalizacja (I. Nonaka 2006, s.9). 

                                                
2 Overseas Developmnet Institute jest wiodąca organizacją typu think-tank w Wielkiej Brytanii, założona została 
w 1960 r. zajmuje się badaniami naukowymi nad rozwojem międzynarodowym i pomocą humanitarną 
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Prezentacja modelu I. Nonaki została zaprezentowana na rys.1. 

 

 

  
Rys. 1. Proces tworzenia wiedzy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie I. Nonaka, Creating sustainable competitive advantage through 

knowledge based management 2006, s.9. 
 

Na schemacie poglądowym (rys.1) zaprezentowany został model powtarzającego się 

procesu polegającego na gromadzeniu i wykorzystaniu wiedzy. Wiedza została podzielona na 

wiedzę ukrytą (intuicyjną) i wiedzę jawną (jasno wyartykułowaną, czytelną dla wszystkich i 

dostępną np w formie instrukcji, procedur, artykułów, książek, etc.). 

I. Nonaka opiera swoje analizy dotyczące wiedzy ukrytej na M. Polanyi’m, twórcy 

definicji wiedzy ukrytej. Stwierdzając, że jego koncepcja polega na tym aby pojęcia 

Polanyi’ego stały się bardziej praktyczne (W.D. Stillwell 2004, s.15). I. Nonaka prezentuje 

cztery kategorie zasobów wiedzy, zaprezentowane są one poniżej w tab. 2. 

 

 

 

 

 

 

Eksternalizacja 
 

Wiedza ukryta 
Artykułowanie wiedzy 
ukrytej poprzez dialog i 

Kombinacja 
Wiedza jawna 

Systematyzacja i wdrożenie 
wiedzy jawnej i informacji 

Internalizacja 
 

Wiedza jawna 
Uczenie się i pozyskiwanie 
wiedzy ukrytej w praktyce 

Socjalizacja 
 

Wiedza ukryta 
Postrzeganie 

rzeczywistości taką jaka 
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Tab. 2. Kategorie zasobów wiedzy 

Socjalne zasoby wiedzy 

Podział wiedzy ukrytej  

Konceptualne zasoby wiedzy 

Wiedza jawna artykułowana poprzez obrazy, 

symbole, język 

 indywidualne umiejętności i know-how 

 opieka, zamiłowanie, zaufanie, 

bezpieczeństwo  

 energia, pasja, napięcie 

 koncepcje produktowe 

 wzornictwo 

 wartość marki 

 

Rutynowe zasoby wiedzy 

Wiedza ukryta przekazywana rutynowo 

przekazywana poprzez działania i praktykę 

Usystematyzowane zasoby wiedzy 

Usystematyzowana i przechowywana wiedza 

jawna 

 know-how codziennych obowiązków 

 rutyna organizacji (kata) 

 kultura organizacji 

 

 dokumenty, specyfikacje, instrukcje 

 bazy danych 

 patenty i licencje 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie I.Nonaka, Creating sustainable competitive advantage through 

knowledge based management, 2006, s.46. 

 

Drugim pojęciem dotyczącym zarządzania wiedzą jest dzielenie wiedzy. Wiąże się ono z 

procesem transferu wiedzy wewnątrz organizacji, między jej różnymi obszarami działalności. 

Podstawą jej przenoszenia (transferu) jest funkcjonująca sieć między ludźmi umożliwiająca 

przepływy wiedzy oraz system rejestracji wiedzy (K. Perechuda 2005, s.31). 

Przechowywanie wiedzy oraz jej ochrona dotyczą protekcji wiedzy, udostępniania, metod 

i narzędzi jej przechowywania (w tym Information Management IM). Strategie dotyczące 

ochrony wiedzy zależą od podejścia organizacji do ochrony lub udostępniania wiedzy, 

pojawia się tu efekt problem kodyfikacji wiedzy czyli ograniczania transparentności (W. 

Czakon 2009, 287). 

Zasada apropriacji dotyczy ochrony zasobów wiedzy zgromadzonych w organizacji przed 

niepowołanym dostępem do niej (szczególnym przypadkiem jest ryzyko apropriacji w 

aliansach strategicznych). Przedsiębiorstwa z jednej strony konsekwentnie chronią swoich 

cennych aktywów niematerialnych (ang. intangilbe assets) ale z drugiej strony taka ochrona 

powoduje obstrukcję w działaniu systemu wymiany wiedzy na rzecz poprawy pozycji 

konkurencyjnej organizacji. (P. Hurmelinna-Laukkanen, K. Puumalainen 2007, s.1). Zgodnie 
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z logiką ewolucji mniej efektywne i mniej wydajne rozwiązania są zastępowane bardziej 

efektywnymi i sprawnymi, równocześnie zastosowane rozwiązania innowacyjne są 

nastawione na kopiowanie i powielanie również przez nieupoważnione do tego organizacje. 

 Najczęściej dzieje się to w przypadku wiedzy, która została skodyfikowana, zapisana 

w instrukcjach, opisach technicznych bądź w rejestrach urzędów patentowych. Badania jakie 

zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazują, iż na 48 

wprowadzonych i opatentowanych innowacyjnych produktów na rynek amerykański 60% 

zostało skopiowanych przez konkurencje w ciągu 4 lat od daty rejestracji. Średni czas 

potrzebny na dokonanie imitacji wynosił jedynie 70% czasu jaki był wymagany dla firmy na 

stworzenie innowacyjnego rozwiązania. Koszt jaki wiązał się ze skopiowanym rozwiązaniem 

był równy tylko 65% całkowitego kosztu pierwowzoru (H. Sattler 2002, s.1). Dlatego aby się 

przed tym chronić przedsiębiorstwa starają się aby zasoby wiedzy były w mniejszym stopniu 

transferowalne tworząc specjalne zasady dotyczące ich powielania oraz przechowywania. 

Jednym z rozwiązań dotyczących bezpiecznego przechowywania jest ex ante określenie 

ryzyka appropriacji wprowadzając do organizacji struktury, osoby odpowiedzialne za 

monitorowanie i administrowanie przepływu i przechowywania wiedzy (J.E. Oxley 1997, 

s.393). 

Według tzw. nowej teorii wzrostu, reprezentowanej przez Romera i Grossmana, 

wykorzystywana wiedza staje się czynnikiem produkcji a inwestowanie w zasoby wiedzy 

podnosić może zdolności produkcyjne innych czynników produkcji i pomaga transformować 

je w nowe produkty i procesy (R. Nowak-Lewandowska, G. Maniak 2007, s.175). 

Wykorzystanie wiedzy dotyczy codziennej pracy organizacji i jej współpracy z 

otoczeniem. Odpowiednio skonstruowany i sprawnie zarządzany system wiedzy pozwala na 

sprawne zarządzanie organizacją i osiąganie założonych celów. A. Kowlaczyk (2007, s.9) 

podkreśla istotne elementy systemu zarządzania wiedzą a są nimi: system 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. 

W opinii autora najbliższe lata XXI w. będą się wiązały z dalszymi badaniami naukowymi 

nad metodami zarządzania wiedzą w organizacji, ze szczególnym naciskiem na metody 

operacjonizacji zasobów wiedzy w organizacji. 

 


