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1. Wstęp  1 

Prowadzenie przedsiębiorstwa XXI wieku wymaga, wyjątkowych naukowych  2 

i praktycznych umiejętności, stosowania nowoczesnych rozwiązań i posiłkowania się 3 

rozbudowaną analityką. Czas rozwoju opartego na szczęściu i wyczuciu (w mniemaniu osoby 4 

zarządzającej) minął z chwilą, kiedy polska gospodarka wkroczyła na arenę międzynarodową, 5 

wkroczyła w ugruntowany model gospodarki rynkowej. To, co gwarantowało sukces  6 

w XX wieku nie zapewnia już sukcesu w XXI wieku. Dzisiaj trzeba być otwartym na wiedzę, 7 

ludzi wykształconych, mądrych, potrafiących nie bać się podejmować niekonwencjonalne 8 

rozwiązania i wdrażać je w życie codzienne firmy. Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą 9 

musi opierać się na aktywnym udziale pracowników organizacji znajdujących się na różnych 10 

szczeblach. Bez zrozumienia istoty wdrażanych działań przez pracowników oraz pełnego 11 

zrozumienia projektowanych zmian nie stworzy się systemu odpowiadającego potrzebom 12 

organizacji (Brzostek, Michna, 2015, s. 52). Przedsiębiorczość polskich firm uległa znacznej 13 

poprawie, produkty wytwarzane przez te firmy cieszą się uznaniem coraz częściej na rynkach 14 

międzynarodowych. Doceniana jest ich jakość oraz coraz większy poziom innowacyjności  15 

i nowoczesności, które maksymalnie zaspakajają potrzeby użytkowe klientów. Produkty  16 

z Polski to już nie tylko te z najniższą ceną, ale także te, które są zaawansowane 17 

technologicznie, charakteryzują się nowoczesnym wyglądem, spełniają normy jakościowe 18 

najbardziej wybrednych klientów, normy ekologiczne i środowiskowe. Możliwość 19 

wytwarzania takich produktów daje wiedza i umiejętności pracowników zatrudnionych  20 

w przedsiębiorstwach oraz ich odwaga w podejmowaniu wyzwań na polu innowacyjnych 21 

rozwiązań, które coraz częściej są stosowane. Nie ma innowacyjnych produktów bez 22 

pracowników wiedzy. Te dwa elementy są nieodłączne, aby działania przedsiębiorstwa 23 

zakończyły się sukcesem rynkowym, a nie porażką. Polskie firmy z sektora MSP pod względem 24 

stosowania wiedzy i wdrażania innowacji są na początku drogi i wiele przed nimi do zrobienia. 25 

Te nowoczesne produkty, które już są wytwarzane stanowią niewielką cząstkę w stosunku do 26 

możliwości. 27 

Zarządzanie wiedzą nastręcza jednak wiele kłopotów i trudności w sektorze MSP. Wynika 28 

to z różnych powodów, które zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. Jednak bez 29 

zarządzania wiedzą trudno będzie wdrażać innowacje, a zgodnie z tzw. „planem 30 

Morawieckiego” Polska w najbliższych latach ma stać się wiodącym krajem w zakresie 31 

innowacyjnych produktów. Chcąc sprostać konkurencji europejskiej i światowej MSP z Polski 32 

muszą postawić na wiedzę i innowacje. Czas polskiej taniej siły roboczej już minął. Dzisiaj 33 

jesteśmy postrzegani, jako kraj rozwinięty, a nie rozwijający się. Koszty pracownicze  34 

w ostatnich miesiącach 2017 roku bardzo mocną rosną i będą rosły, co w znacznej mierze jest 35 

spowodowane rynkiem pracownika a nie pracodawcy. Ważnym elementem jest zrozumienie 36 

znaczenia zarządzania wiedzą oraz wdrażanie innowacji. Większość autorów opracowań  37 
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z zakresu wiedzy i innowacji zajmuje się głównie dużymi firmami, które już rozumieją ten 1 

problem i widzą w nim szanse rozwoju. Sektor MSP jest ciągle mało dostrzegany i brak mu  2 

w tym względzie wystarczającej pomocy ze strony nauki, ośrodków badawczych oraz 3 

wytłumaczenia tych pojęć. 4 

2. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie  5 

Wiedza od zawsze była przez wielu ludzi tego świata pożądanym zasobem. Posiadanie 6 

odpowiedniej wiedzy gwarantuje odnoszenie sukcesów, osiąganie lepszych efektów niż 7 

konkurencja. W Polsce na początku XXI wieku przedsiębiorcy z sektora MSP stają przed 8 

dużym wyzwaniem, jak zarządzać wiedzą, jak zarządzać ludźmi wykształconymi. Wynika to  9 

z wielu aspektów, które zostaną wyjaśnione w następnym rozdziale niniejszego artykułu.  10 

Wyjaśnijmy jednak pojęcie wiedzy i zarządzania wiedzą. W literaturze wiedza definiowana 11 

jest bardzo różnie. Encyklopedia PWN (Szymczak, 1982) podaje definicję wiedzy, jako „zasób 12 

wiadomości z jakiejś dziedziny” lub „ogół wiadomości zdobyty dzięki uczeniu się, znajomość 13 

czegoś, uświadomienie sobie czegoś”. Powyższe definicje wiedzy wskazują, iż jest ona mocno 14 

spersonifikowana i ściśle związana z czynnikiem ludzkim. Można, więc stwierdzić, iż to ludzie, 15 

a nie przedsiębiorstwo są głównym nośnikiem zasobu wiedzy. Równie często próby definicji 16 

wiedzy wiążą się z przyrównywaniem jej do danych i informacji wraz ze zrozumieniem jak ich 17 

użyć. Uznaje się, że wiedza jest to informacja osadzona we właściwym kontekście, która 18 

umożliwia efektywne i skuteczne działanie przedsiębiorstwu i jego pracownikom. Niezmiernie 19 

trudno jest rozróżnić wiedzę od informacji, gdyż dla jednych informacja pozostaje informacją, 20 

zaś dla innych przekształca się ona w wiedzę (Brdulak, 2005, s. 13-16). Mądrość (inteligencja, 21 

myślenie) to umiejętność i zdolność ludzi i organizacji do pozyskiwania, nabywania i tworzenia 22 

wiedzy oraz uczenia się jej dzięki umiejętnej transformacji danych i informacji między ludźmi 23 

i organizacjami (Grudzewski, Hejduk, 2004, s. 77). Kapitał intelektualny „to aktywa, takie jak 24 

wiedza, zbiorowe kompetencje, klientela i renoma firmy, wartość marki czy patenty, których 25 

nie da się zmierzyć tradycyjnymi metodami księgowymi, ale mimo to przynoszą firmie 26 

korzyści” (Tiwana, 2003, s. 61). 27 

W ujęciu ekonomicznym wiedza traktowana jest dwojako: jako informacja oraz jako aktywa 28 

(assets). W pierwszym ujęciu wiedza jest traktowana jako informacje, które mogą być 29 

przetwarzane i wykorzystywane do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych.  30 

W drugim ujęciu stanowi ona dobro ekonomiczne, które może być prywatną własnością i jako 31 

towar może być przedmiotem obrotu rynkowego (Łobesko, 2004, s. 33). W ekonomii 32 

przedstawia się stwierdzenie, że dotychczas ekonomiści traktowali wiedzę, jako zasób firm 33 

potrzebny do wytwarzania zysku. Według tego poglądu każda firma działa na podstawie 34 
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posiadanej wiedzy – "firma, jako przechowalnia wiedzy” (Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 55). 1 

Wiedza jest, więc nieodłącznym atrybutem przedsiębiorstwa. 2 

Zarządzanie wiedzą stanowi jednak odrębny element i wymaga wielkich umiejętności od 3 

osoby zarządzającej firmą. Pojęcie zarządzania wiedzą jest dość nowe i nastręcza wiele 4 

problemów w praktyce. Zarządzanie wiedzą – jak podają W.R. Bukovitz i R.L. Williams – jest 5 

procesem, przy pomocy, którego organizacja generuje bogactwo w oparciu o swoje 6 

intelektualne lub oparte o wiedzę aktywa organizacyjne (Bukovitz, Williams, 1999, s. 2). Drugą 7 

popularną definicję podaje D.J. Skryme, który twierdzi, że zarządzanie wiedzą jest określonym 8 

i systematycznym zarządzaniem istotną dla organizacji wiedzą i związanymi z nią procesami 9 

kreowania, zbierania, organizowania, dyfuzji, zastosowań i eksploatacji realizowanymi  10 

w dążeniu do osiągania celów organizacji (Skryme, 1999, s. 39). 11 

Zarządzanie wiedzą jest najbardziej innowacyjną, twórczą i najważniejszą koncepcją 12 

zarządzania, jaka pojawiła się w ostatnich latach. Nie oznacza ona zmniejszenia rozmiarów 13 

firmy, restrukturyzacji, pozbywania się ludzi, reorganizacji czy innych wstrząsających działań, 14 

charakterystycznych dla zachowania przedsiębiorstw w ostatnim ćwierćwieczu. Najlepszym 15 

zobrazowaniem zarządzania wiedzą są słowa Lew Platfa, byłego Dyrektora Generalnego 16 

Hewlett-Packard (HP): „jeśliby HP wiedział to, co wie teraz, byłby trzy razy bardziej 17 

zyskowny” (Coates, 2001). Słowa te podkreślają jak ważne jest zrozumienie ludzkich postaw, 18 

motywacji, stosowanych narzędzi i technologii wspierających działalność firmy. To właśnie 19 

ludzie wewnątrz organizacji, a także inni z nią stowarzyszeni: sprzedawcy, dostawcy, 20 

ustawodawcy, klienci itp., wszyscy oni razem wiedzą wszystko to, co powinna wiedzieć firma. 21 

Posiadając odpowiednią wiedzę, firma może rozpoczynać proces wdrażania innowacji. 22 

3. Znaczenie innowacji w przedsiębiorstwie  23 

Pojęcie innowacji jest różnie pojmowane przez przedsiębiorców z sektora MSP. Wynika to 24 

często z braku wiedzy na temat tego pojęcia. Wielokrotnie pojęcie innowacji zawęża się tylko 25 

do innowacji produktowych, a to przecież nie tylko to. 26 

W literaturze o zarządzaniu pojęcie innowacji jest szeroko wyjaśniane. Każde przedsię-27 

biorstwo, aby mogło się rozwijać efektywnie i dynamicznie potrzebuje nie tylko zmian, 28 

potrzebuje innowacji: nowoczesnych produktów, nowych technologii, nowych systemów 29 

organizacji i zarządzania, marketingu itd. (Penc, 1999, s. 141). Wszystko to może osiągać 30 

dzięki postawom przedsiębiorczym, przedsiębiorczym pracownikom i ich otwartym umysłom. 31 

Działania innowacyjne podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstw. Z różnych definicji nie 32 

wynika jednoznaczność w pojmowaniu innowacji. Poniżej przedstawiono kilka definicji 33 

spotykanych w literaturze:  34 
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1. Innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest 1 

postrzegany przez kogoś, jako nowy. Pomysł może istnieć od dawna, ale stanowi 2 

innowacje dla osoby, która go postrzega, jako nowy (Kotler, 2016, s. 322). 3 

2. Innowację należy rozumieć, jako modyfikację wyrobu, usługi, procesu produkcyjnego 4 

lub technologii (Weber, 1996, s. 468). 5 

3. Pod pojęciem innowacji rozumiemy każdą świadomą, funkcjonalną, pozytywną  6 

i postępową zmianę materialnych i niematerialnych elementów jednostki organiza-7 

cyjnej, tj. każdą zmianę sprzyjającą jej rozwojowi, wzrostowi oraz zwiększeniu 8 

efektywności (Perlaki, 1983, s. 17). 9 

Współcześnie powszechnie stosuje się definicję zaproponowaną przez OECD, która 10 

rozróżnia cztery rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Chodzi tu o tzw. 11 

metodologię Oslo (OECD, 2005, s. 49-55). Określa ona innowacje jako zastosowanie nowych 12 

lub znacznie udoskonalonych dóbr (towarów lub usług), procesów, metod marketingowych  13 

i organizacyjnych, zmian stosunków z otoczeniem lub organizacji pracy. Definicja ta wyróżnia 14 

kilka typów innowacji: 15 

1. produktowe – wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco 16 

udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, 17 

2. procesowe – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub 18 

dostawy, 19 

3. organizacyjne – wdrożenie nowych metod zarządzania firmę, co dotyczy zmian  20 

w organizacji miejsc pracy lub w stosunkach z otoczeniem, 21 

4. marketingowe – wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi 22 

zmianami w projekcie/konstrukcji produktu, opakowaniu, dystrybucji, promocji bądź 23 

strategii cenowej. 24 

Warunkiem uznania nowego rozwiązania za innowację jest jego komercjalizacja, a proces 25 

powstawania innowacji składa się z dwóch elementów: stworzenia nowej idei oraz jej 26 

wdrożenia przez komercjalizację (Carlino, Kerr, 2014). Innowacją jest, więc w szczególności 27 

również zastosowanie rozwiązania nowego dla firmy, ale znanego na rynku. 28 

Pojęciami pokrewnymi dla innowacji są działalność innowacyjna, innowacyjna firma oraz 29 

innowacyjność. Działalność innowacyjna dotyczy działań naukowych, technicznych, 30 

organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które prowadzą do wdrażania innowacji.  31 

Za innowacyjną firmę uznaje się natomiast taką, która wdrożyła innowację w rozpatrywanym 32 

okresie (OECD). Innowacyjnością można natomiast określić, według metodologii Oslo, 33 

aktywność nakierowaną na wdrażanie innowacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak  34 

i publicznym. 35 

Innowacje są nie tylko efektem działań pojedynczych podmiotów, ale procesu zbiorowego 36 

uczenia się przy udziale intensywnych interakcji pomiędzy różnymi aktorami (Vinnova, 2014, 37 

p. 5). W tej gałęzi literatury przedmiotu, która czerpie z ustaleń teorii rozwoju lokalnego, 38 

dominuje przekonanie, że akumulacja wiedzy, efekty uczenia się, powstawanie innowacji i ich 39 
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dyfuzja zależą od różnorodnych czynników społecznych i ekonomicznych, często o charakterze 1 

lokalnym i sieciowym (Suorsa, 2007). W takim ujęciu innowacje nie są procesami 2 

indywidualnymi firm czy gospodarek, lecz efektem wspólnych działań i licznych interakcji 3 

podmiotów powiązanych relacjami formalnymi i nieformalnymi. W szerokim ujęciu innowacja 4 

i innowacyjność oznaczają aktywność społeczną i ekonomiczną, której celem jest nowe 5 

wykorzystanie zasobów, nowe idee, nowy sposób działania i wprowadzania zmian, które 6 

polegają na zastąpieniu obecnego stanu rzeczy innym (Gomułka, 1998). 7 

Innowacyjność, mimo że jest związana przede wszystkim z komercyjną aktywnością 8 

sektora prywatnego, może również, za pomocą tzw. innowacji społecznych, zwiększać 9 

efektywność sektora publicznego i pomagać w rozwiązywaniu problemów, takich jak 10 

wykluczenie społeczne i bezrobocie. Celem polityki wspomagania innowacyjności nie musi 11 

być, zatem tylko promowanie wzrostu gospodarczego uzyskiwanego dzięki wprowadzeniu 12 

nowych produktów, usług i procesów na rynek lub w organizacjach prywatnych bądź 13 

publicznych; może być nim także zwiększenie zdolności firm i podmiotów do uczenia się oraz 14 

dążenie do osiągnięcia innych efektów społecznych (Lundvall, Borrás, 1997). 15 

Innowacyjność jest powiązana ze zdolnością do generowania i wykorzystania wiedzy, 16 

kreatywnością oraz przedsiębiorczością. Wiedza stanowi zakumulowany zasób informacji, 17 

możliwy do wykorzystania i zastosowania (Howells, 2002). Kreatywność prowadzi do 18 

tworzenia nowych idei i rozwiązań, a zależy m.in. od otoczenia społecznego oraz tego, na ile 19 

nowość (novelty) jest ceniona społecznie i ekonomicznie. Istotne jest również to, w jakim 20 

stopniu akceptowalne jest kwestionowanie dotychczasowych rozwiązań a popularne szukanie 21 

nowych oraz, czy istnieje społeczne przyzwolenie na ponoszenie kosztów, jakie mogą wiązać 22 

się z błędami popełnianymi w tym procesie (Perry-Smith, Shalley, 2003). Wiedza, jej transfer 23 

i kreatywność są ze sobą blisko powiązane, ponieważ kreatywność opiera się na 24 

dotychczasowym dorobku, doświadczeniu i umiejętnościach. Przedsiębiorczość oznacza 25 

natomiast m.in. identyfikację ocen i ocenę szans wprowadzenia nowych produktów i nowych 26 

usług, a także sposobów organizowania nowych rynków (Shane, 2003). 27 

Zatem innowacja jest bardzo szeroko pojmowana przez różnych autorów, jest to pojęcie 28 

złożone i wieloaspektowe. W odniesieniu do biznesu pod tym pojęciem należy rozumieć 29 

działania o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym, szkolenio-30 

wym i handlowym, których celem jest opracowanie oraz wdrożenie nowych lub istotne 31 

ulepszenie produktów i procesów. Innowacyjność dla przedsiębiorstw to dostęp do 32 

najnowocześniejszych technologii, najnowszej wiedzy oraz wzrost konkurencyjności i większe 33 

możliwości eksportu swoich wyrobów. Dzięki innowacyjnym produktom na skalę światową, 34 

stajemy się liderami w danym sektorze. MSP nie mogą dzisiaj myśleć tylko o rynku 35 

regionalnym, ponieważ żyjemy we wspólnocie europejskiej, gdzie praktycznie nie ma granic  36 

i występuje w każdym segmencie rynku coraz silniejsza i drapieżna konkurencja. Chcąc się 37 

rozwijać nie można zapomnieć o ścieżce innowacyjnego rozwoju. Tylko świadome i skuteczne 38 

stosowanie zarządzania wiedzą może skutkować innowacjami w przedsiębiorstwie. 39 
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4. Znaczenie zarządzania wiedzą i innowacji w praktyce 1 

 2 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP w XXI wieku stają przed dużymi wyzwaniami związanymi 3 

z zarządzaniem wiedzą i innowacjami. W tym rozdziale postarano się przybliżyć, jakie 4 

problemy napotykają właściciele firm z sektora MSP przy zetknięciu się z zarządzaniem wiedzą 5 

i innowacjami i jakie z nich wynikają zadania do realizacji. Autor artykułu od ponad 20 lat 6 

czynnie uczestniczy w życiu łomżyńskiego i podlaskiego biznesu. W latach 2004-2014 był 7 

wiceprezesem Łomżyńskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Obecnie cały czas oprócz pracy 8 

dydaktycznej na uczelni uczestniczy w życiu lokalnych przedsiębiorców. Jest członkiem 9 

Społeczne Rady przy Prezydencie miasta. Zaprezentowane treści w artykule są na podstawie 10 

bezpośrednio przeprowadzonych wywiadów z właścicielami firm z sektora MSP (około 120) 11 

w latach 2012- 2017.  12 

Przez uczenie się, czyli korzystanie z zaangażowania i zasobów wiedzy pracowników oraz 13 

podwyższanie ich umiejętności i aspiracji, a także stymulację i promowanie wiedzy, 14 

organizacja osiąga szereg korzyści. J. Penc wymienia wśród nich następujące (Penc, 2004,  15 

s. 11-12): 16 

 unikanie błędów i zapobieganie ich powstawaniu, 17 

 monitorowanie i analiza zjawisk zastępująca reakcje na nie, 18 

 dokonywanie szybkich zmian w obszarze struktur oraz dostosowywanie się do 19 

preferencji klientów i tendencji rynkowych, 20 

 wprowadzanie szybkich korekt przez podejmowanie niewielkich kroków w miejsce 21 

oczekiwania na wielkie skoki, 22 

 unikanie marnotrawstwa i zbędnych wysiłków, 23 

 podnoszenie efektywności i produktywności, spadek liczby usterek „typowych”, 24 

 włączanie działów do poszukiwań innowacji, prac badawczo-rozwojowych  25 

i eksperymentów, 26 

 osiąganie usprawnień przez wspólne, systematyczne działania, 27 

 wzrost konkurencyjności dzięki elastycznemu dostosowywaniu się do wymagań 28 

różnych rynków i różnych grup klientów. 29 

Wiedza stała się podstawowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność i wartość 30 

organizacji i przyczyniającym się do pomnażania korzyści przedsiębiorstwa. Dlatego też coraz 31 

więcej firm traktuje wiedzę, a analizując to zagadnienie znacznie szerzej, kapitał intelektualny, 32 

jako podstawowy, a także strategiczny, zasób. Pracownicy posiadający stosowną wiedzę  33 

i dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami są obecnie kapitałem znacznie cenniejszym od 34 

kapitału finansowego i rzeczowego. To właśnie ich wiedza, kompetencje, doświadczenie itp. 35 

przyczyniają się do wzrostu wartości rynkowej organizacji, która w dniu dzisiejszym w wielu 36 

organizacjach niejednokrotnie przekracza jej wartość księgową. Jednak firmy napotykają wiele 37 

problemów z tym zasobem organizacji. 38 
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Pierwszym ważnym problemem, jaki napotykają właścicieli firm sektora MSP jest ich 1 

wykształcenie. Często właściciele firm posiadają wykształcenie średnie a niekiedy i zawodowe. 2 

Tylko nieliczna grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Fakt ten powoduje,  3 

że ciężko tym właścicielom współpracuje się z ludźmi wykształconymi, posiadającymi rozległą 4 

wiedzę, ponieważ brak im samym wiedzy i trudno rozmawiać jest na równym poziomie. 5 

Istnieje też przekonanie, że skoro pracownik jest taki mądry, to dlaczego nie ma własnego 6 

biznesu. Jednak nie każda osoba posiadająca rozległą wiedzę musi zakładać własną działalność 7 

gospodarczą. Często doskonale spełnia się, jako osoba pracująca u kogoś, osiągając doskonałe 8 

wyniki i renomowane stanowiska. Problem wykształcenia przy zarządzaniu przedsiębiorstwem 9 

wiedzy jest dość trudny do rozwiązania. Zadaniem Właścicieli firm jest się dokształcić, albo 10 

zaufać profesjonalnym menedżerom, którzy dalej pomogą rozwijać im firmę i z powodzeniem 11 

wdrażać innowacje i konkurować na rynku. 12 

Drugim problemem na progu XXI wieku jest znalezienie odpowiednio kwalifikowanej 13 

kadry z określonymi kompetencjami i umiejętnościami. Osoby dobrze wykształcone wybierają 14 

duże korporacje, gdzie mogą dalej się rozwijać, osiągać sukcesy. Sektor MSP ich często nie 15 

interesuje również ze względu na zarobki. Duża korporacja kreśli inne perspektywy, inną 16 

ścieżkę kariery zawodowej. To pociąga szczególnie młodych, dynamicznych menedżerów. 17 

Dlatego ten problem jest trudny do rozwiązania. Jeśli zaś nie ma w przedsiębiorstwie ludzi  18 

o szerokich horyzontach, posiadających określoną wiedzę w danej branży, to nie ma też, komu 19 

wdrażać innowacyjnych rozwiązań i podnosić konkurencyjność, aby wyprzedzać innych 20 

konkurentów. Dlatego większość firm z sektora MSP nie rozwija się wegetując na rynku. 21 

Zadaniem przedsiębiorstwa jest znaleźć takie sposoby rekrutacji oraz zastosować takie 22 

czynniki motywacji, aby ludzie wiedzy przyszli do firmy, rozwijali się w niej i pracowali przez 23 

lata. Jest to zadanie trudne, ale konieczne do wykonania, myśląc o rozwoju firmy opartym na 24 

wiedzy i innowacjach. 25 

Kolejnym poważnym problemem przy pozyskiwaniu ludzi wiedzy do sektora MSP są 26 

koszty pozyskania takich ludzi. Zazwyczaj pracownicy posiadający określoną wiedzę, 27 

kreatywni, chcący pracować dla dobra organizacji odpowiednio wysoko się cenią. Rok 2017 28 

pokazuje, jak mocno zmienia się rynek odnośnie pracowników. Ciężko ich pozyskać i nawet 29 

na stanowiska robotnicze zaczyna być odczuwalny deficyt. Zarobki polskiego pracownika 30 

muszą w przyszłości zrównać się ze standardami europejskimi. Duże korporacje stać na 31 

płacenie wysokich poborów, ale małe przedsiębiorstwa, które generują niewielkie obroty, 32 

często na minimalnych marżach muszą w walce o ludzi wiedzy przegrywać. Dlatego bardzo 33 

dobrym rozwiązaniem jest zatrudnianie fachowców i wynagradzanie ich za efekty pracy. 34 

Właściciele firm z sektora MSP muszą zmienić swoje podejście i może się zdarzyć, że trzeba 35 

będzie nie raz w danym miesiącu wynagrodzić więcej pracownika, niż samemu się zarobi, ale 36 

w dłuższej perspektywie taki manewr na pewno się opłaci właścicielowi, który rozwinie 37 

działalność na szeroką skalę. Część ludzi wykształconych wyjechała za granicę  38 

w poszukiwaniu lepszej pracy jednak tylko nieliczni odnoszą tam sukcesy. Wyjazdy 39 



Zadania dla organizacji XXI ... 203 

zagraniczne za zarabianiem chyba powoli się kończą, ponieważ polska gospodarka zaczyna 1 

dynamicznie się rozwijać i w kraju można wiele osiągnąć, jako pracownik wiedzy. 2 

Zadaniem przedsiębiorstwa jest wypracowanie takich rozwiązań wynagradzania,  3 

aby pracownik kreatywny i wykształcony także w sektorze MSP zarabiał adekwatnie do swoich 4 

umiejętności i zaangażowania. 5 

Działalność innowacyjna powiązana jest z pracownikami wiedzy, którzy potrafią wdrażać 6 

niekonwencjonalne rozwiązania. Innowacje oczywiście kosztują, ale istnieje wiele sposobów 7 

na pozyskanie środków na tego typu działania. Nie należy ograniczać się do obecnie 8 

posiadanych zasobów finansowych czy materialnych. Jeśli pomysł okaże się innowacyjny, 9 

podniesie konkurencyjność firmy, jej zdolność finansowa w późniejszym okresie ulegnie 10 

poprawie. Również można znaleźć dodatkowe środki na finansowanie działań innowacyjnych 11 

czy to z funduszy unijnych, czy z innych programów pomocowych. Obecnie prowadzone są 12 

prace nad projektem ustawy, która będzie traktowała całą Polskę, jako jedną strefę 13 

ekonomiczną. Jest to szansa do dynamicznego rozwoju dla firm z sektora MSP. Lęk właścicieli 14 

firm z sektora MSP przed biurokracją przy pozyskiwaniu funduszy unijnych będzie 15 

minimalizowany, jeśli będą robiły to kompetentne osoby, posiadające określone wiadomości  16 

i potrafiące nie tylko pozyskać dotacje, ale i je rozwinąć oraz rozliczyć.  17 

Zadaniem przedsiębiorstw jest dostrzec korzyści w przyszłości z wdrażanych innowacji  18 

a nie tylko koszty na starcie całego procesu. 19 

Warto inwestować w innowacje, wdrażać je z powodzeniem, ponieważ jest to najlepsza 20 

droga rozwoju. Większość firm w latach 2007-2014, które pozyskały środki z funduszy 21 

unijnych zwiększyło swoje możliwości produkcyjne, nie koniecznie podnoszą innowacyjność. 22 

Jeśli nie potrafią wprowadzać zarządzania wiedzą i kompetencjami w przyszłości, nie będą 23 

sobie radzić na arenie rynkowej i może okazać się, że moce, które posiadają nie będą 24 

wykorzystywane, a wręcz zaczną im ciążyć ze względu na koszty. Obecny okres 25 

programowania o środki unijne 2014-2020 bardzo mocno stawia na działalność innowacyjną. 26 

W zasadzie nie ma możliwości pozyskania środków, jeśli nie jest to przedsięwzięcie 27 

innowacyjne. 28 

Według badań około 26% wiedzy w firmie jest w formie papierowej, 20% wiedzy mieści 29 

się na nośnikach elektronicznych, a aż 43% wiedzy pozostaje w głowach pracowników.  30 

Taki stan powoduje, że wiedza ucieka z firmy wraz z odejściem pracownika. Wdrażane 31 

programy CRM mają zapobiec temu zjawisku, ale aby te programy dobrze funkcjonowały,  32 

to muszą na nich pracować ludzie. Do tego potrzebne są odpowiednie systemy motywacyjne, 33 

ukazanie ścieżki kariery dla pracownika. 34 

Badania KMPG i SMG/KRC z roku 2004 pokazały, że najczęściej realizowane praktyki  35 

z zakresu zarządzania wiedzą to przykładowo: 36 

 program dzielenia się dobrymi praktykami (43%), 37 

 benchmarking (36%), 38 

 ustanowienie formalnych procedur zarządzania wiedzą (23%), 39 



204 S. Kaczyński 

 ustanowienie formalnych sieci wymiany wiedzy (23%), 1 

 systemy motywowania/wynagradzania pracowników za dzielenie się wiedzą (23%), 2 

 powołanie jednostek/osób dedykowanych do zarządzania wiedzą (23%), 3 

 szkolenia/warsztaty z zakresu zarządzania wiedzą (21%), 4 

 opracowanie strategii zarządzania wiedzą (21%). 5 

Technologia jest integralną częścią zarządzania wiedzą. Ma ona istotny wpływ na sposób 6 

dzielenia się wiedzą, czyli na bardziej efektywne, jak najszersze jej udostępnianie (Toelle, 7 

Holland). Dostarcza ona nowych narzędzi, służących do lepszego wykonywania czynności  8 

w procesie budowania wiedzy. Do narzędzi tych zalicza się, przede wszystkim, komputerowe 9 

systemy ułatwiające komunikację interpersonalną oraz bazy danych, jako centralne, szeroko 10 

dostępne, wspólne skarbce wiedzy. Wyniki te są także aktualne obecnie. 11 

Dla przykładu, w przedsiębiorstwach badanych przez zespół badaczy ze Szkoły Głównej 12 

Handlowej zidentyfikowano następujące systemy i narzędzia informatyczne oraz 13 

komunikacyjne: 14 

 e-mail (100% wskazań), 15 

 Internet (95%), 16 

 systemy obiegów dokumentów (81%), 17 

 Intranet (66%), 18 

 systemy wspomagające zarządzanie (65%), 19 

 telekonferencje (40%), 20 

 groupware (31%), 21 

 hurtownie danych (32%), 22 

 systemy CRM (24%), 23 

 wideokonferencje (16%), 24 

 Extranet (8%) (Płoszajski, 2010). 25 

Narzędzia te powinny w rzeczywistości służyć do łączenia ludzi z ludźmi, szukającymi 26 

informacji (wiedzy) z tymi, którzy ją posiadają. 27 

Chcąc wychodzić na rynki międzynarodowe MSP muszą się otworzyć i zacząć dynamicznie 28 

działać. Jedną z głównych barier działalności międzynarodowej MSP, oprócz ograniczonych 29 

zasobów ludzkich i finansowych, jest brak odpowiedniej wiedzy o umiędzynarodowieniu 30 

(Kmieciak, Michna, 2016, s. 423). 31 

Reasumując wprowadzenie zarządzania wiedzą do przedsiębiorstwa z sektora MSP jest nie 32 

małym wyzwanie, ale bez tego trudno jest wdrażać innowacje. Rozwój poprzez tanie produkty 33 

powoli mija bezpowrotnie. Rosną koszty pracownicze, klienci stają się coraz bardziej 34 

wybredni, oczekują produktów o wysokim standardzie, a trudno je wykonać bez odpowiednich 35 

fachowców. Same nawet najbardziej zautomatyzowane maszyny tego nie załatwią. 36 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP mają do wykonania kilka zadań, ale ci, którzy odrobią lekcje 37 

właściwie, mogą liczyć na rozwój i sukcesy w przyszłości. Sukces organizacji w zglobalizo-38 

wanej gospodarce jest wyrażony nie tylko udziałem w rynku, wielkością aktywów, liczbą 39 
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klientów, ale również umiejętnością zarządzania wiedzą, która niejednokrotnie warunkuje 1 

uzyskiwanie oczekiwanych wyników finansowych. Jakość i aktualność wiedzy organizacyjnej 2 

stają się dla przedsiębiorstw istotnymi czynnikami konkurencyjności. Współczesne organizacje 3 

odnotowują gwałtowny przyrost dostępnych informacji. Zarządzanie wiedzą staje się 4 

warunkiem prawidłowego i szybkiego rozwoju przedsiębiorstw (Brzostek, Michna, 2015,  5 

s. 56). 6 

5. Wnioski 7 

Przed przedsiębiorstwami z sektora MSP na progu XXI wieku stoi wiele wyzwań, którym 8 

muszą podołać, chcąc dalej utrzymywać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dzisiaj 9 

nie da się rozwijać przedsiębiorstwa bez znajomości zasad funkcjonowania gospodarki 10 

rynkowej, bez znajomości działań konkurencji, bez znajomości potrzeb klienta. Te wszystkie 11 

informacje są niezbędne, aby zapewnić dynamiczny, zrównoważony rozwój. Dzisiaj coraz 12 

częściej terenem konkurowanie nie jest już tylko własne podwórko, ale teren całego kraju,  13 

a nawet Unii Europejskiej. Zacierają się granice działalności. Dzisiaj nie ma problemu,  14 

aby firma np. z Łomży mogła wykonywać określone projekty w Hiszpanii czy we Włoszech. 15 

Musi oczywiście spełnić określone kryteria, ale jest to możliwe.  16 

Zatem tym wszystkim wyzwaniom muszą podołać przedsiębiorcy. Rozwiązaniem jest 17 

stworzenie organizacji opartej na wiedzy, otwartej na innowacyjne pomysły. Wymienione 18 

problemy w aspekcie tworzenia organizacji innowacyjnych opartych na wiedzy są możliwe do 19 

pokonania. Wymagają jednak odwagi i zaangażowania oraz zrealizowania postawionych 20 

zadań. Trzeba najpierw poznać, co to takiego jest zarządzanie wiedzą, jakie to są organizacje 21 

innowacyjne. Zrozumienie tych pojęć jest punktem wyjścia do dalszej pracy. Znalezienie 22 

odpowiednich ludzi, przy czym najpierw trzeba określić kompetencje i umiejętności tych ludzi, 23 

nie będzie wyzwaniem nie do pokonania. Jeśli to przedsiębiorcy zrealizują, tworzenie 24 

innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w życie będzie owocowało sukcesem. Zawsze po 25 

drodze mogą przytrafić się jakieś niepowodzenia, ale nie należy się tym zrażać, ponieważ takie 26 

działania muszą być wkalkulowane w ryzyko, jakie podejmują firmy rozwojowe.  27 

Okres taniej siły roboczej w Polsce przemija. Już nie da się konkurować tanimi, często byle 28 

jakiej jakości produktami. Świadomość klienta ciągle wzrasta, wraz ze wzrostem dochodów. 29 

Trzeba dzisiaj szukać innej drogi rozwoju. Jedną z tych dróg jest droga poprzez zarządzanie 30 

wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie XXI wieku. To może zapewnić dynamiczny rozwój 31 

i śmiałe podbijanie nie tylko nowych segmentów na rynkach krajowych, ale i na rynkach 32 

międzynarodowych. 33 

OECD zaprezentowało najnowszą prognozę dot. dynamiki PKB Polski w 2018 r.  34 

Ta spowolnić ma do 4,2 proc. z 4,6 proc. w 2017 r. W 2019 r. wyniesie 3,7 proc. 35 
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Ponadto, według szacunków OECD, wskaźnik bezrobocia, który w 2017 r. wyniósł 4,9 proc. 1 

będzie w najbliższych dwóch latach spadać. W 2018 r. sięgnie 4,2 proc., a w 2019 r. 3,8 proc. 2 

OECD zwraca też uwagę na przyspieszony napływ do Polski pracowników z Ukrainy, 3 

którzy – według szacunków organizacji – w 2016 r. stanowili 5 proc. siły roboczej. 4 

Jest to, jak się wydaje, jeden z kluczowych czynników powstrzymujących wzrost płac 5 

pomimo rekordowo niskiego bezrobocia. Jak ocenili autorzy raportu, "polska gospodarka 6 

szybko się rozwija, nadal wzrasta poziom życia", co sprawia, że dogania gospodarki innych 7 

państw OECD. Aby utrzymać ten trend Polska powinna dalej inwestować w podnoszenie 8 

kwalifikacji i infrastrukturę, a także rozwijać potencjał w zakresie innowacyjności. Dobre 9 

wyniki gospodarcze oparte są głównie na produkcji i eksporcie dóbr o stosunkowo małym 10 

udziale technologii. W raporcie zwrócono też uwagę na ograniczone zaangażowanie biznesu  11 

w proces szkolenia zawodowego oraz niedostatecznie rozwinięty system kształcenia dorosłych. 12 

Zdaniem ekspertów OECD, ogranicza to przyswajanie m.in. umiejętności cyfrowych. Blokuje 13 

to innowacyjne możliwości gospodarki oraz możliwości licznych firm z sektora MSP do 14 

wdrażania nowych technologii, modernizowania ich struktury i procesów produkcyjnych,  15 

co wpłynęłoby na poprawę ich efektywności i wzrost. Pilnym zadaniem Rządu jest 16 

przywrócenie szkolnictwa zawodowego na wysokim poziomie, co przełoży się na 17 

wykwalifikowaną kadrę i wzrost potencjału innowacyjnego firm. 18 

Ograniczenia jakie zastosowano w artykule do problemów sektora MSP w powiecie 19 

łomżyńskim w pewnym stopniu dotyczą problemów sektora w całym kraju. Poruszony problem 20 

w niniejszym artykule wymaga dalszych badań i obserwacji, jak polskie przedsiębiorstwa  21 

z sektora MSP wykonują postawione przed nimi zadania. Czy rozwiązują je krok po kroku, czy 22 

uważają, że same się rozwiążą, co będzie bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla całej 23 

gospodarki. Również należy zbadać, jak przedsiębiorstwom z sektora MSP we wdrażaniu 24 

zarządzania wiedzą i innowacji pomaga Państwo oraz Rząd. Należy zwrócić mocno uwagę na 25 

sektor MSP, ponieważ to on jest głównym dawcą podatków i wszelkiego rodzaju danin do 26 

budżetu Państwa. 27 
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