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Katarzyna TOPOLSKA, Mariusz TOPOLSKI 

MODEL SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI  

Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 

 

W artykule omówione zostały zagadnienia zarządzania wiedzą oraz wykorzystanie tej wiedzy, przedstawiono usprawnienie 

systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w wybranym modelowym przedsiębiorstwie. 

Zamiarem autora jest ukazanie pozytywnych aspektów pogłębiania się świadomości firm, co do angażowania się w optymali-

zację zarządzania ich wiedzą. Przybliżono zagadnienia zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, omówiona zo-

stanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się i twórczej. W toku przeprowadzonych  badań, w którym przea-

nalizowana zostanie sytuacja modelowego przedsiębiorstwa, pod kątem zarządzania w nim wiedzą dokonano analizy sytuacji 

wyjściowej badanego podmiotu zawierać będzie jego charakterystykę podstawową (przybliżającą specyfikę działalności firmy), 

reprezentowane przez podmiot podejście do zarządzania wiedzą, ogólny schemat sposobu przepływu informacji wzdłuż przed-

siębiorstwa oraz głębszą analizę wybranego obszaru firmy co do typów podejmowanych decyzji oraz potrzeb informacyjnych 

decydentów. Podjęto próbę  usprawniony systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w 

badanym przedsiębiorstwie.  

 

WSTĘP 

Coraz popularniejszą zdaje się być opinia o odchodzeniu do 
przeszłości konkurowania opartego na zasobach materialnych i 
pojawianiu się w jego miejscu, w strategiach przedsiębiorstw, kon-
kurowania opartego na posiadanej wiedzy. Organizacje bowiem 
coraz wyraźniej dostrzegają skale korzyści wynikającą z efektywne-
go kreowania, gromadzenia i praktycznego wykorzystania wiedzy. 
Organizacje zaczynają rozumieć, że każde podejmowane działanie 
w jakiejś mierze korzysta z idei efektywnego zarządzania wiedzą. 
Jakość zarządzania wiedzą staje się więc pośrednio wyznacznikiem 
sprawności organizacji do osiągania celów biznesowych [13, s.7]. 
Warto, aby początkiem omawiania koncepcji zarządzania wiedzą 
było przybliżenie definicji podstawowego pojęcia związanego z tym 
zagadnieniem.  

Podstawowym pojęciem odnoszącym się do omawianej kon-
cepcji jest pojęcie  wiedzy. 

Wiedza to całokształt informacji i danych możliwych do wyko-
rzystania przez ludzi [7, s.94]. Od zawsze znajdowała się ona w 
centrum zainteresowania w przedsiębiorstwie, jednak nie zawsze 
odbywało się to świadomie (świadomie zajmowano się poszczegól-
nymi partiami informacji i danych) [13, s.12]. W odniesieniu do 
konkretnej jednostki, wiedza, to skumulowane w ciągu całego jej 
życia: doświadczenie, informacje, refleksje [22, s.8]. 

Wyrazistymi przykładami rodzajów wiedzy organizacji mogą 
być m.in.: bazy danych, opanowane technologie, wyspecjalizowane 
oprogramowanie komputerowe, wypracowane metody i procedury 
postępowania, kompetencje i doświadczenie pracowników, a bez-
pośrednio w przypadku firm usługowych – posiadanie lepszego 
pojmowania pragnień i potrzeb klienta [7, s.95]. 

Na rysunku 1. zaprezentowano hierarchie wiedzy.  

 
Rys. 1. Hierarchia wiedzy 
Źródło: M. Krawczyk, Problematyka zarządzania informacją i wiedzą 
w instytucjach sektora publicznego na przykładzie Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej, KNWS, 2010, s. 184. 

 
Analizując rysunek 1. zauważyć można, iż wiedza jest poję-

ciem nadrzędnym w stosunku do danych oraz informacji. Dane i 
informacje to niepołączone ze sobą fakty, w różnej postaci, które 
zostały usystematyzowane. Po wyciągnięciu z nich wniosków rodzi 
się wiedza. Natomiast mądrość to posiadanie dużej wiedzy na dany 
temat oraz umiejętne posługiwanie się nią w praktyce [6, s.184]. 

1. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ – 
INFORMACJA, WIEDZA, MĄDROŚĆ 

Wyróżnia się w szczególności wiedzę jawną oraz wiedze ukry-
tą. Wiedza jawna (inaczej zwana formalną), to taka, którą udało się 
usystematyzować i przedstawić za pomocą ciągów słów, cyfr, sym-
boli, i jest w zasadzie ogólnodostępna. Wiedza tego rodzaju może 
być wyrażana, łatwo transferowana (poprzez kanały komunikacyj-
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ne), rejestrowana, gromadzona i upowszechniana (np. patenty, 
raporty biznesowe, programy komputerowe, naukowe formuły i in.). 
Wiedza ukryta (inaczej zwana cichą), natomiast, jest to wiedza 
nierozerwalnie związana z daną osobą, trudna do kodyfikowania i 
przekazania, ponieważ stanowi zapisany w umyśle tej osoby zestaw 
niepowtarzalnych jej doświadczeń, kwalifikacji oraz połączenie 
zbieranych przez całe życie informacji. Na dzień dzisiejszy wiedza 
ukryta może być przekazywana jedynie poprzez osobiste kontakty i 
nauczanie bezpośrednie, wspólną pracę i wzajemne podpatrywanie 
czy dzielenie się doświadczeniem [15, s.25]. Można uznać, że 
wiedza formalna i wiedza ukryta są wzajemnie komplementarne. 
Wiedza formalna, bowiem, bardzo szybko traci na aktualności i 
wartości jeśli nie współtowarzyszy jej, poprzez obecności odpo-
wiednich osób, wiedza cicha. Z perspektywy firm ważna jest właśnie 
umiejętność nieustannej syntezy wiedzy formalnej i ukrytej [16, 
s.62]. 

W innym podziale, wprowadzonym przez M.H. Zacka, wymie-
nia się: wiedzę podstawową, wiedzę zaawansowaną oraz wiedze 
innowacyjną. Jak zauważa A. Tiwa, w miarę jak wiedza przyswaja-
na jest przez dane podmioty, staje się coraz powszechniejsza. 
Wiedza jest więc z pewnością zasobem dynamicznym - to, co dzi-
siaj jest wiedzą innowacyjną, w przyszłości będzie wiedzą podsta-
wową [10]. 

W warunkach współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, sa-
ma wiedza, jak i jej przepływ, nie mogą być czymś przypadkowym, 
mającym miejsce między podmiotami dzielącymi się informacjami 
czy danymi. Zjawiskom tym należy nadać takie formy (ująć w takie 
procesy), które pozwolą je wpasować na trwale z daną organizacją i 
nimi zarządzać. Jednostkowe i nieskoordynowane inicjatywy róż-
nych pracowników w tym zakresie nie są wystarczające, ponieważ 
nie pozwalają uzyskać z wiedzy pełnych korzyści [12, s.14]. 

Aby organizacja mogła faktycznie w pełnym stopniu korzystać z 
wiedzy i zdobywać dzięki niej przewagę konkurencyjną, wiedza 
poszczególnych jednostek wchodzących w skład tej organizacji 
powinna stać się wiedzą całego przedsiębiorstwa, do czego dopro-
wadzić może proces zarządzania wiedzą [5, s.41]. 

Zarządzanie wiedzą (ang. knowledge management - KM) to 
proces zbudowany z wiązki czynności umożliwiających generowa-
nie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów 
przedsiębiorstwa. Znaczenie poszczególnych czynności zarządza-
nia wiedzą zależy od przyjętej w przedsiębiorstwie strategii wiedzy, 
która to może być zorientowana na ludzi, bądź na implementację i 
wykorzystanie technik informacyjnych [17, s. 143-144].  

Oprócz wskazanych czynności ważną rolę w systemie KM od-
grywają [22, s.7]: 

Technologia informacyjno-komunikacyjna (m.in.: internet, intra-
net, systemy pracy projektowej/zespołowej), jak np. program ASA-
NA, systemy wspomagania decyzji, czy też indywidualnie rozwijane 
narzędzia informatyczne poszczególnych organizacji; 

Systemy, narzędzia, techniki i metody pomiaru efektywności i 
skuteczności wykorzystania kapitału intelektualnego (m.in.: Balan-
ced Scorecard, Intangible Asset Monitor); 

Kultura organizacyjna zorientowana na ludzi, wyzwalająca w 
nich zapał do wzajemnego dzielenia się wiedzą i tworzeniu tzw. 
„wspólnot przepływu doświadczeń" (ang. communities of practice). 

Zarządzanie wiedzą to proces, który musi łączyć ze sobą jed-
nostki posiadające wiedzę z tymi, które tej wiedzy potrzebują [3, 
s.95]. 

Znamionową cechą współczesnych firm jest wyzwanie tzw. 
„lepkości wiedzy". Wiedza, ściśle związana z konkretnymi osobami 
w przedsiębiorstwie i podejmowanymi przez te osoby działaniami, 
jest najczęściej przez pozostałą część przedsiębiorstwa nieznana. 
W efekcie, cenny czas marnowany jest na wielokrotne zdobywanie 

tej samej wiedzy, która może znajdować się w umyśle współpra-
cownika, w biurze obok. Mowa tu o braku pamięci organizacyjnej, 
gdzie zamiast korzystać ze zdobytych doświadczeń, w przedsię-
biorstwie za każdym razem powtarza się popełnione już błędy. 
Powodem jest, iż nie istnieją formalne rozwiązania umożliwiające: 
zapis, przechowywanie, uaktualnianie i udostępnianie wiedzy. Po-
nadto, nie zostały rozwinięte mechanizmy zabezpieczające przed 
niekontrolowanym odpływem wiedzy z organizacji. Przykładowo, 
zwolnienie się wartościowego, wieloletniego pracownika, zajmują-
cego stanowisko sprzedawcy, do konkurencji, wiąże się z utratą nie 
tylko posiadanej przez niego wiedzy, ale też niektórych klientów. 
Zarządzanie wiedzą ma na celu między innymi ochronę firmy przed 
takimi sytuacjami [12, s.11]. 

Analiza różnorodnych definicji pojęcia zarządzanie wiedzą (da-
lej również KM) pozwala wyszczególnić następujące wnioski [12, 
s.12]: 
– KM jest przede wszystkim postrzegane w ujęciu procesowym, 
– istotnym elementem KM jest przydatność koncepcji względem 

kreowania wartości dla klienta, 
– użyteczność KM pozostaje w ścisłym związku z jej aplikacyjnym 

wymiarem. 
Koncepcja zarządzania wiedzą, oznacza również ciągłe dąże-

nie do doskonałości, w oparciu o uczenie się nowych wartości, 
poprzez różne formy edukacji, a również: kreatywne myślenie, 
ciągłe stawianie pytań i poszukiwanie właściwych odpowiedzi [4, 
s.59]. 

Wyróżnić warto dwa podejścia filozoficzne do zarządzania wie-
dzą.  

Jeśli w przedsiębiorstwie główną rolę przypisuje się wiedzy 
formalna, wówczas ma miejsce rozbudowa podsystemu zarządza-
nia informacją (strategia kodyfikacji). Jeśli natomiast bardziej istotna 
jest wiedza ukryta, wtedy większej rozbudowy dokonuje się w pod-
systemie zarządzania pracownikami (strategia personalizacji). 
Skutkiem wyboru pomiędzy wskazanymi kierunkami jest rozwój 
podstawowych metod zarządzania wiedzą oraz wynikających z nich 
narzędzi i technik wspomagających, które będą bardziej związane z 
technologiami informatycznymi lub też z kapitałem ludzkim [16, 
s.82]. 

Istotą podsystemu zarządzania informacją jest możliwie naj-
szybsze udostępnianie pracownikom bieżących i łatwo dostępnych 
informacji z ważnego dla nich obszaru wiedzy. Podsystem ten to w 
zasadzie: wyszukiwanie źródeł informacji (wiedzy); pozyskiwanie 
wyszukanych, wyselekcjonowanych informacji (wiedzy); gromadze-
nie informacji (wiedzy) w odpowiednich, usystematyzowanych ba-
zach danych; udostępnianie informacji (wiedzy) pracownikom, 
którym jest potrzebna. W podsystemie personalnym bardziej istot-
nymi będą natomiast procesy: tworzenia nowej wiedzy; dzielenia się 
wiedzą poprzez kontakty bezpośrednie; rozwijania i uaktualniania 
obowiązującej wiedzy; wykorzystywania wiedzy w sposób jak naj-
bardziej innowacyjny. Podstawowym celem systemu zarządzania 
wiedzą, jako całości, jest rozwiązywanie wszelkich problemów 
związanych z gospodarowaniem wiedzą [8, s.49].  

Kolejną część niniejszego podrozdziału poświęcono metodolo-
gii procesu wdrażania systemu koncepcji zarządzania wiedzą.  

System KM można zdefiniować jako całokształt metod, zasad, 
zbiorów informacji, ludzi i ich wzajemnych powiązań, a także innych 
środków, pomocnych i potrzebnychw realizacji założeń koncepcji 
zarządzania wiedzą [11, s.121]. 

Warty wspomnienia jest zaproponowany przez M. Morawskie-
go system zintegrowanego zarządzania wiedzą (dalej SZZW), na 
który składają się, według tego autora, następujące elementy [12, 
s.232]: 
– strategia zarządzania wiedzą, 
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– procesy zarządzania wiedzą, 
– metody, narzędzia i techniki zarządzania ludźmi, 
– metody i narzędzia (zwłaszcza informatyczne) zarządzania 

informacją,  
– kultura organizacyjna, 
– struktura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu wiedzą  

Wszystkie elementy SZZW są przy tym, według tego autora, 
równie istotne.  

W  większości przypadków systemów zarządzania wiedzą w 
praktyce przedsiębiorstw kładą one jednak większy nacisk, zdaniem 
autora, albo na technologiach informatycznych, albo na bezpośred-
nim dzieleniu się wiedzą oraz budowaniu systemu nieustannej 
edukacji.  

Dostępne podejścia w zakresie wdrażania systemów SZZW są 
w większości jednak zbyt ogólne, aby menadżerowie mogli na ich 
podstawie przystąpić bezpośrednio do implementacji. Najczęściej 
muszą oni zatem bazować niejako na swojej intuicji i „próbować” 
własnych rozwiązań [12, s.61]. 

Wśród opisanych w literaturze przedmiotu metodologii imple-
mentacji zarządzania wiedzą jedną z pierwszych zaproponował 
K.M. Wiig (patrz tabela 1.). 

 
Tab. 1. Metodyka implementacji zarządzania wiedzą według K.M. 

Wiiga 

 
Źródło: M. Morawski, M. Prudzenica (red.), Zarządzanie wiedzą w 

kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 62. 

 
B. Rubenstein-Montano i J. Liebowitz zaproponowali inne po-

stępowanie w zakresie wdrażania systemu zarządzania wiedzą, 
które nazwano, od pierwszych liter jego głównych faz – SMARTvi-
sion (patrz tabela 2.) [13, s.62]. Autor postanowił o jej przedstawie-
niu, gdyż jest to jedna z bardziej szczegółowych metodologii.  

 
 
 
 
 

Tab. 2. Metodyka implementacji zarządzania wiedzą SMARTvision  

 
Źródło: M. Morawski, M. Prudzenica (red.), Zarządzanie wiedzą w 

kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 63. 

 
Ogólnie, w procesie zarządzania wiedzą wyróżnia się następu-

jące fazy [8, s.75]:  
– chaos – bezładne podejście do wiedzy w organizacji 
– świadomość – podejmowanie pierwszych inicjatyw związanych 

z zarządzaniem wiedzą, 
– ukierunkowanie – tworzenie i implementacja narzędzi i procedur 

działania z zakresu zarządzania wiedzą, 
– zarządzanie – repozytroning strategiczny na zarządzanie wie-

dzą, 
– systemowe  zintegrowanie – ustanowienie zintegrowanego 

systemu zarządzania wiedzą. 
Natomiast do podstawowych wytycznych implementacji zali-

czyć można [12, s.65]: 
– Odpowiednie, wcześniejsze zaznajomienie pracowników z 

czekającymi ich zmianami i wyzwaniami. Trzeba pamiętać, że 
wprowadzane działania będą wymagały udziału każdego z za-
trudnionych. Niezbędnym jest chociażby zapewnienie szkolenia 
na temat zarządzania wiedzą; 

– Powszechne informowanie o bieżąco prowadzonych działaniach 
w zakresie implementacji systemu zarządzania wiedzą oraz 
etapie na jakim znajduje się proces wdrażania. Projekt imple-
mentacji w żadnym wypadku nie może być utożsamiany jedynie 
z grupą wybranych osób, ponieważ efektywność funkcjonowa-
nia systemu zależeć będzie od wszystkich pracowników; 

– Indywidualne podejście, odnoszące się do tego, ze nie ma 
sensu wdrażanie gotowych systemów bez aktywnego dopaso-
wania ich do wymagań i celów danej organizacji. 

– Uwarunkowania sukcesu lub porażki implementacji systemu 
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie zebrali i w przystępny 
sposób przedstawili graficznie T.Ch. Wang oraz T.H. Chang 
(patrz rysunek 2.) 
Na sukces lub porażkę projektu wprowadzenia systemu ZW do 

organizacji ma wpływ wiele zmiennych i trzeba wziąć wszystkie je 
pod uwagę i ocenić, które w przypadku konkretnego przedsiębior-
stwa mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia lub porażki 
projektu. Każde organizacja jest inna i w związku z tym należy się 
spodziewać odmiennych uwarunkowań sprzyjających bądź utrud-
niających implementację systemu zarządzania wiedzą [12, s.66]. 
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Rys. 2. Uwarunkowania sukcesu lub porażki implementacji systemu 
zarządzania wiedzą 
Źródło: M. Morawski, M. Prudzenica (red.), Zarządzanie wiedzą w 
kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 66. 

 
Omówienia poszczególnych zmiennych przedstawionych na 

rysunku 2. dokonano w tabeli 3.  
 

Tab. 3. Charakterystyka zmiennych uwarunkowań sukcesu lub 
porażki implementacji SZW  

ZMIENNA CHARAKTERYSTYKA 

Charakter załogi 

Zmienna dotyczy doświadczenia personelu, jego pro-
fesjonalizmu, zdolność generowania wiedzy, stopnia zrozu-
mienia i akceptacji istoty zarządzania nią. A także: dążenia 
do rozwoju osobistego pracowników oraz akceptacji przez 
nich technologii informacyjnych 

Procedura projektu 

Należy powołać zespół ds. implementacji, który byłby 
odpowiedzialny za opracowanie procedury. Istotnym jest 
posługiwanie się oprogramowaniem do zarządzania projek-
tem, m.in. w celu właściwego zarządzania dokumentami 
projektu.    

Struktura organi-
zacyjna 

Struktura organizacyjna powinna być wystarczająco 
elastyczna, integrować wszystkie źródła wiedzy, być płaska 
oraz posiadać cechy charakterystyczne dla organizacji 
uczącej się i zorientowanej projektowo. 

Wsparcie najwyż-
szego kierownic-
twa 

Najwyższe kierownictwo powinno być świadome celów 
i wizji implementacji ZW oraz motywować pozostałych 
członków organizacji do tworzenia wiedzyw ramach syste-
mu.  

Audyt i ocena 

Zmienna ta dotyczy ustalenia przez przedsiębiorstwo 
zasad przeprowadzania audytu realizacji projektu. Organiza-
cja powinna również zapewniać jasny system nagród lub 
kar, uzależnionych od wkładu pracowników w wdrażanie 
systemu. 

Kultura organiza-
cyjna 

Kultura organizacyjna odnosi się do wzajemnej komu-
nikacji, współpracy, podejścia do uczenia się i zaufania 
pomiędzy członkami przedsiębiorstwa. Członkowie powinni 
chętnie dzielić się wiedzą.  

Zastosowanie 
technologii 

Zmienna ta dotyczy umiejętności pracowników odpo-
wiedzialnych za technologie informatyczne, budżet przezna-
czony na budowanie infrastruktury informacyjno--
komunikacyjnej oraz wykorzystywanie Internetu i Intranetu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Morawski, M. Pru-
dzenica (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarząd-
czych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

Wrocław 2011, s. 68. 
 
Autor uważa, że  udało mu się przedstawić na przestrzeni ni-

niejszego podrozdziału najistotniejsze informacje dotyczące pod-
staw zrozumienia koncepcji zarządzania wiedzą, co niewątpliwie 
jest niezbędne ku lepszemu zrozumieniu przeprowadzonych badań, 
które przedstawione zostaną w części praktycznej czytanej pracy 
dyplomowej.  

Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż każde przedsiębiorstwo 
jest inne i można posiadać określone „know-how” w postaci narzę-
dzi i metod zarządzania, ale dopiero pewien sposób posłużenia się 
nimi, zależny oczywiście od specyfiki procesów zachodzących w 

danym przedsiębiorstwie, może okazać się źródłem sukcesu. Wia-
domo jednak, iż przedsiębiorstwo powinno stale się uczyć. Uczenie 
się zwiększa dzielenie się informacją, komunikację, zrozumienie i 
jakość decyzji podejmowanych w organizacji. Innymi słowy, organi-
zacja ucząca się to organizacja zdobywająca i implementująca 
wiedzę w strukturach, produktach, procesach i praktykach organiza-
cyjnych [28, s.28]. 

2. WYBRANE NARZĘDZIA ORAZ SYSTEMY 
ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I WIEDZĄ  
W ORGANIZACJACH 

Można by wymienić niezwykle wiele różnorodnych narzędzi, 
które pozwalają firmą na sprawne zarządzanie swoimi zasobami, 
zwłaszcza informacją i wiedzą. Ich kompleksowe zaprezentowanie 
na przestrzeni jednego podrozdziału pracy dyplomowej jest zdaniem 
autora niemożliwe, a także niecelowe. Mówiąc o narzędziach, me-
todach, technikach czy całych systemach wspierających przepływ 
informacji oraz wiedzy w organizacjach należałoby zacząć od tych 
podstawowych wykorzystywanych w zarządzaniu (np. burza mó-
zgów), a skończyć na zaawansowanych systemach informatycz-
nych klasy ERP o rozbudowanych modułach baz wiedzy. Autor 
uważa, iż na potrzeby niniejszej pracy dyplomowej, a zwłaszcza 
zamierzeń co do jej części praktycznej, wystarczającym jest wymie-
nienie najważniejszych z wymienionych elementów oraz scharakte-
ryzowanie jedynie wybranych, zwłaszcza tych, które pojawiły się 
stosunkowo niedawno w praktyce przedsiębiorstw, a które mają 
większy niż pozostałe związek z zarządzaniem wiedzą, komunikacją 
wewnątrzorganizacyjną czy przepływami informacyjnymi.  

W budowaniu zespołu narzędzi zarządzania wiedzą rozpocząć 
należy od początku zetknięcia się nowego pracownika z firmą. 
Przedsiębiorstwa powinny tworzyć programy wprowadzania nowych 
pracowników do pracy składające się z podręczników zawierających 
najważniejsze informacje potrzebne w pierwszych dniach nowej 
pracy oraz klarownego podziału obowiązków. Z drugiej strony, warto 
także monitorować dane zbierane od osób, które odchodzą z firmy 
(tzw. exit interview). 

Dalej, organizacja skupić się powinna na wprowadzaniu we-
wnętrznych narzędzi ułatwiających współpracę i komunikację oraz 
zarządzanie wiedzą. Wśród narzędzi takich wyróżniamy: 
– tablice „wspólnego myślenia”,  
– poczta elektroniczna, 
– newslettery,  
– intranet, który łączy w sobie elementy strony z ogłoszeniami z 

coraz bardziej wyrafinowanymi narzędziami komunikacji, jak:  
– minifora,  
– miniblogi,  
– czaty,  
– video-czaty, 
– fora,  
– wirtualne sale konferencyjne, 
– repozytoria firmowe, 
– firmowy portal społeczny, 
– metadane i tagi, 
– archiwizacja, 
– systemy zarządzania dokumentami, 
– systemy map wiedzy, 
– portale korporacyjne, 
– wiki, 
– podcasty, 
– oprogramowanie społecznościowe, 
– aplikacje obiegu dokumentów, 
– e-learning. 
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Celem kadry zarządzającej daną organizacją jest wybór ze 
wskazanych narzędzi, takie, które najlepiej sprawdzą są w danej 
organizacji, a następnie ich synchronizacja i połączenie w jedną 
całość. Niektóre firmy wprowadzają przede wszystkim rozwiązania 
informatyczne, inne tworzą uniwersytety firmowe jako rdzeń syste-
mu zarządzania wiedzą; pojawiają się też często biblioteki ogólno-
firmowe, w których pracownicy mogą się dokształcać, a nawet 
firmowe portale społecznościowe do transferu wiedzy. Pomysłów 
może być wiele (patrz tabela 4.) [12, s.66]. Jednak o ile stosunkowo 
prosta, chociaż wymagające wysokich nakładów finansowych, jest 
implementacja narzędzi informatycznych, o tyle znacznie trudniej 
wprowadzić zasady nadzoru nad wiedzą tkwiącą w ludzkich umy-
słach, w tym ukształtować pożądaną kulturę organizacyjną, co 
powinno być już wynikiem bezpośredniej pracy menadżerów i lide-
rów w firmie [24, s.465].  

 
Tab. 4. Dodatkowe narzędzie zarządzania wiedzą 

MATRYCA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 

NARZĘDZIA 

PROCESY WIEDZY 

Identyfi-
kacja 

Two-
rzenie 

Przecho-
wywanie 

Udostęp-
nianie 

Stoso-
wanie 

Baza 
wiedzy   

X X X 

Blog 
  

X X X 

Czat X 
  

X 
 

Forum X X X X X 

Intranet 
 

X X X X 

Mapa myśli X X 
   

Pigułka 
wiedzy   

X X X 

Sieć spo-
łecznościo-
wa 

X 
  

X 
 

Społeczność 
praktyków 

X X 
 

X 
 

System 
zarządzania 
dokumenta-
mi 

 
X X X X 

System 
zarządzania 
nauczaniem 

  
X X X 

Webinarium 
 

X 
 

X X 

Wideokonfe-
rencja 

X X 
 

X X 

Wiki 
 

X X X X 

Źródło: zaadaptowano na podstawie: http://km20.eu/wp-
content/uploads/2014/11/KM_2.0_PL.pdf [08.12.2015] 

 
Do dokładniejszego scharakteryzowania autor wybrał następu-

jące narzędzia: blog,  forum, sieć społecznościową, wiki, pigułkę 
wiedzy, system zarządzania dokumentami oraz bazę wiedzy. 

W uproszczeniu blog rozumieć można jako dziennik prowadzo-
ny online, zazwyczaj publikowany wewnętrznie i dostępny wyłącznie 
dla upoważnionych pracowników firmy. Narzędzie to pozwala publi-
kować treści (tzw. posty) i prowadzić pod nimi dyskusję. Tworzenie 
bloga to działanie dwukierunkowe, które umożliwia osobie tworzącej 

zarówno publikację informacji, jak i komentowanie ich. Komunikacja 
poprzez blog jest asynchroniczna, jednakże ma zdecydowanie 
trwały charakter. Blogi służą zatem jako bardzo przydatne narzędzia 
komunikacji między pracownikami, gdzie mogą oni łatwo tworzyć i 
udostępniać wiedzę. Często do publikowanych postów można 
przypisać tagi - słowa kluczowe ułatwiające wyszukiwanie [23, s.43]. 

3. PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  
I PROCES  PRZEPŁYWU INFORMACJI 

Głównym środkiem komunikacji wewnątrzorganizacyjnej w 
przedsiębiorstwie jest telefon oraz poczta elektroniczna, i dotyczy to 
większości pracowników wszystkich działów, za wyjątkiem działu 
produkcji (tutaj dostęp do telefonu i własnej poczty elektronicznej 
posiada kierownik działu). Każdy z pracowników posiadających 
własny telefon (stacjonarny) podłączony jest do centralki i przypisa-
ny jest mu unikatowy numer wewnętrzny. Pracownicy wykorzystują 
telefon w przypadku impulsowej potrzeby pozyskania informacji od 
kolegi, który znajduje się poza pomieszczeniem jego pracy (wśród 
pracowników jednego wyodrębnionego przestrzennie obszaru pro-
wadzone są naturalne rozmowy). 

Poczta elektroniczna (e-mail; mail) w komunikacji wewnętrznej 
traktowana jest jako swego rodzaju zalążek forum firmowego, gdyż 
pozwala na wielostronny przepływ informacji (rozmowy „konferen-
cyjne”, czyli o większej niż dwóch liczbie uczestników). E-mail stał 
się o tyle popularny i „wygodny”, jako sposób komunikacji, ponieważ 
umożliwia zarówno korespondencje „prywatną” (dwóch uczestni-
ków), jak i wspomnianą już „publiczną” (wielu uczestników). Ponad-
to wykorzystywany w przedsiębiorstwie klient poczty elektronicznej 
umożliwia przesyłanie (dystrybuowanie) załączników w postaci 
plików różnych formatów o dowolnych rozmiarach, a także możli-
wość pewnego stopnia konfiguracji i dostosowania wyglądu panelu 
programu pocztowego, układu folderów, sposobów filtrowania wia-
domości i ich treści. Nie istnieją jednak formalne zalecenia co do 
jednolitego, względnie optymalnego wyglądu i ustawień klienta 
pocztowego, co czyniłoby go łatwo porównywalnym w przypadku 
wszystkich pracowników. 

Wszelkie treści wrażliwe przechowywane są na serwerze wła-
snym przedsiębiorstwa, do którego podłączony jest każdy komputer 
znajdujący się w firmie i podłączony do sieci Internet, jednakże 
dostęp do określonych treści (jak plany produkcyjne, dokumentacja 
techniczna) jest ograniczony i ściśle kontrolowany. 

Na rysunku 3. autor przedstawił przykładowy schemat przepły-
wu informacji, związany z otrzymaniem nowej oferty na prowadniki 
kablowe (od innego niż obecny dostawcy, a przy tym o nieco innych 
parametrach technicznych), a następnie jego opis, co zobrazować 
ma obecną filozofię przepływu informacji i przedsiębiorstwie.  

 

 
Rys. 3. Przykładowy schemat przepływu informacji 
Źródło: opracowanie własne. 
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Reasumując, poziom zarządzania wiedzą w charakteryzowanej 
firmie ocenić można, według autora, jako niezaawansowany; po-
czątkowy. Dostrzegalne są jednak pewnego rodzaju „zalążki”, na 
których budować można właściwe postępowanie i oficjalny system 
lub chociażby jego wytyczne.  Firma ta bowiem powinna dbać o 
własną wiedze (zwłaszcza techniczną), tworząc takie podstawy 
zarządzania wiedzą, jak jej pozyskiwania od pracowników, którzy 
odchodzą nagle z firmy (przeprowadzanie tzw. exit interview). 

Brak jasnych dla wszystkich standardów skutkuje, iż występują 
właśnie takie problemy jak odejścia pracowników i zabieranie po-
siadanej przez nich wiedzy; marnotrawstwo czasu nad projektami, 
które wcześniej już wykluczono; niewiedza do kogo udać się w celu 
uzyskania wymaganej wiedzy (zwłaszcza w przypadku nowych, 
nietypowych zadań, lub nowych pracowników), brak systemu prze-
kazywania podstawowej wiedzy pracownikom przychodzącym do 
pracy.  

4. MODEL  SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ;  
OCENA WYBRANYCH NARZĘDZI I PRAKTYK 

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane problemy, z którymi bory-
ka się przedsiębiorstwo, a także jego charakterystykę i specyfikę 
działalności oraz występującej w nim wiedzy autor uważa, iż głów-
nym elementem infrastruktury zarządzania wiedzą, jaki należy 
wprowadzić i który najobszerniej eliminuje ujawnione problemy, jest 
Firmowy Portal Społeczny (FPS). Portal ten można uzmysławiać 
sobie wyglądem i częściowo funkcjonalnością do takich portali 
społecznych jak Facebook czy GoldenLine. Główną ideom portalu 
byłoby gromadzenie aktualnej wiedzy o firmie (podstrona firmy na 
portalu) i jej pracownikach (podstrony pracowników), aby każdy z 
pracowników stale był w pełni świadomym co dzieje się w firmie, 
jakie projekty są w toku i do kogo udać się po konkretną radę. Portal 
wraz z jego użytkownikami odzwierciedlałby tzw. pamięci korpora-
cyjną badanej firmy. 

FPS spajałby (i gromadził) głównie tą część wiedzy ukrytej, któ-
ra odnosi się bezpośrednio do kompetencji, a również zaintereso-
wań pracowników. W przestrzeni portalu, jak przystoi portalowi 
społecznemu, gromadzone i udostępniane byłyby również wszystkie 
informacje i dane z przebytych imprez firmowych czy targów bran-
żowych (m.in. zdjęcia i ich opisy). Portal taki w bardzo prosty, „nie-
inwazyjny” i bezstresowy sposób pozwalałby zwłaszcza nowym 
pracownikom firmy poznawać ludzi w niej pracujących; nie tylko od 
strony ich kompetencji (gdzie do kogo mogę udać się z danym 
problemem), ale również od strony zainteresowań (zwiększona 
łatwość i szybkość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich). W 
ten sposób, za pomocą wbudowanych w FPS informacji, zapewnio-
ny byłby właściwy system wprowadzania nowych pracowników do 
pracy i zapoznawanie ich z zasadami funkcjonowania w organizacji 
(podstrony dla nowych pracowników zawierające najważniejsze 
informacje potrzebne w pierwszych dniach nowej pracy), a także 
wgląd w aktualizowaną podstronę zawierającą klarowny podział 
obowiązków dostępny dla wszystkich pracowników i do wszystkich 
pracowników się odnoszący (również tutaj nowy pracownik pozna-
wałby swój zakres obowiązków). Autor sądzi, iż optymalnym byłoby 
pozostawienie nowego pracownika w czasie całego pierwszego 
dnia pracy z FPS sam na sam, aby mógł odkryć sam, w jaką wiedzę 
portal ten może go zaopatrzyć.  

Kluczem do sukcesu takiego tworu, jakim jest FPS byłoby od-
powiednie nakierowanie pracowników na nieskrępowane dzielenie 
się wiedzą o sobie, już w fazie projektowej tego narzędzia. Portal 
ten najlepiej spełniałby swoje zadania, gdyby stanowił coś pośrodku 
wcześniej przedstawionych Facebook i GoldenLine. Informacje na 
portalu byłyby aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu (każdy 

pracownik byłby do tego zobowiązany). Portal skonstruowany powi-
nien być tak, aby pracownicy wprowadzali doń nie tylko informacje o 
sobie i zmianach w swoich kompetencjach, ale zwłaszcza informa-
cje odnoszące się do wiedzy i sposobów jej wykorzystania, która 
odnosiłaby się ściśle do zajmowanego przez nich stanowiska. Przy-
kładowo, główna księgowa mogłaby umieszczać informacje o jaw-
nych wskaźnikach rozwoju firmy chwaląc pracowników, iż aktywnie 
przyczynili się do tego, czy też ciekawostki podatkowo-finansowe, 
które każdy z pracowników mógłby wykorzystać nawet w życiu 
prywatnym. Każda z tego typu informacji posiadałaby hiperłącze do 
odpowiadającej jej strony typu wiki (niektóre z podstron FPS funk-
cjonowałyby na zasadzie Wiki), gdzie tematyka mogłaby być posze-
rzana, zwłaszcza przez pytania i komentarze. Celem takiego Wiki, 
jako struktury wewnętrznej FPS, byłoby zbiorowe gromadzenie 
doświadczeń i wiedzy oraz  zapisywanie ich w formie zrozumiałej 
dla wszystkich pracowników, z zachowaniem spójności z całym 
portalem FPS. Portal ten z czasem stawałby się rozbudowaną bazą 
wiedzy, która byłaby łatwo znajdywalna i zrozumiała.  

Ważnym przykładem takiego tematycznego Wiki byłaby pod-
strona zawierająca wiedzę serwisową o tym, jak w pierwszych 
krokach podejść do pewnych kwestii naprawczych konkretnych 
problemów. W sytuacji, kiedy klient dzwoniłby z problemem serwi-
sowym, a aktualnie każdy z pracowników technicznych byłby zajęty 
(np. innym telefonem), celem zwiększenia jakości obsługi posprze-
dażowej z pomocą takiemu dzwoniącemu mógłby przyjść w zasa-
dzie każdy pracownik, do którego jego telefon zostałby przekiero-
wany (w związku z zajęciem innych linii). Osoba tego pracownika 
spróbować może pomóc dzwoniącemu wyszukując w obrębie bazy 
danych FPS konkretne zagadnienie np. "wyciek z palnika”. Odszu-
kując związaną z tym podstronę (maksymalnie kilka sekund dzięki 
otagowaniu) może podać podstawowe kroki działania, które dzwo-
niący może podjąć. Autor jest przekonany, iż gdy struktura takich 
Wiki stałaby się już rozbudowaną, wówczas wiele z problemów 
mogłoby być rozwiązywanych w ten sposób; przez co czas kierow-
nika serwisu oraz innych pracowników technicznych zostałby w 
dużym stopniu uwolniony.  

Wracając do podstron pracowniczych ważną do dopowiedzenia 
kwestią jest to, że poprzez zamieszczane przez pracowników infor-
macje o ich zainteresowaniach i kompetencjach, inni pracownicy 
dowiedziawszy się o nich mogliby odkryć jakąś nową szanse ich 
wykorzystania dla firmy, niedostrzegalną dla ich posiadaczy. FPS 
zawierałby przy tym możliwość dodawania referencji wewnątrzorga-
nizacyjnych.   

Istotną dodatkową opcją FPS powinna być funkcja „dystrybucji 
informacji”, potrzebna chociażby ze względu na fakt, iż nie codzien-
nie portal odwiedzany będzie przez wszystkich pracowników (cho-
ciaż do tego powinno się dążyć), ale i ponieważ w formie już mocno 
rozbudowanej ważna, wyselekcjonowana dla badanej firmy wiedza 
z FPS może nie docierać do wszystkich. Funkcja dystrybucji infor-
macji powinna zdaniem autora przybrać formę  newsletterów, które 
zmieniałyby portal w aktywne źródło informacji umożliwiające użyt-
kownikom zapisywanie się na różnego rodzaju listy dystrybucyjne, 
ale i odgórnie zarządzone otrzymywanie powiadomień o nowych 
dokumentach opublikowanych na portalu czy również otrzymywanie 
określonych informacji w momencie pojawienia się ich na stronach 
portalu. 

Sama struktura (mapa) FPS mogłaby służyć jako połączenie 
mapy wiedzy oraz mapy ekspertów (lokalizacja osób posiadających 
jakiś określony typ wiedzy do uzyskania, ale i lokalizacja wiedzy już 
wprowadzonej do Wiki). Dostrzegalnym jest, iż jak najbardziej było-
by to wykonalne, gdyż wszystko to byłoby ze sobą zsynchronizowa-
ne (za pomocą hiperłącz, tagów i in.). Łatwo unikalnym byłaby 
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również duplikacja wiedzy i informacji w tak spreparowanej bazie 
wiedzy.  

Odnosząc się do opisywanej wcześniej aktualizacji informacji 
na podstronach pracowników po pewnym czasie, gdy wszyscy 
pracownicy byliby dobrze wdrożeni w system zarządzania wiedzą 
FPS, autor sugeruje rozszerzenie całości o filozofię budowy zespołu 
wewnętrznych ekspertów, co znacząco wzbogaciłoby bazę wiedzy 
(zwłaszcza w obrębie Wiki). Oprócz interdyscyplinarności, którą 
uzyskiwałby każdy pracownik podłączony do FSP, poprzez projekt 
budowy wewnętrznych ekspertów uzyskiwano by nowe (lub pogłę-
biano) kluczowe kompetencje pracowników-ekspertów w danych 
dziedzinach (zagadnieniach ważnych dla całej firmy).  

Filozofia budowy struktury ekspertów wewnątrz FSP polegała-
by na tym, aby odgórnie każdemu z użytkowników systemu przy-
dzielane było zadanie pogłębiania wiedzy o konkretnym kierunku 
(np.: obserwacje jednego konkurenta i pogłębianie wiedzy o nim; 
obserwacje jednego rynku i bycie na bieżąco ze wszystkim co się 
na nim dzieje; obserwacje grupy dostawców określonych materia-
łów; pogłębianie wiedzy o rozwoju określonej technologii, którą 
planuje się wykorzystać w maszynach w przyszłości itd.). 

Aby ta uzyskiwana ukierunkowana wiedza ekspercka nie zosta-
ła utracona np. poprzez odejście pracownika z firmy wymagane 
byłoby od tego pracownika-eksperta bieżące prowadzenie stosow-
nego Wiki (z nasileniem komentarzy odautorskich). Jednym z setek 
przykładów wykorzystania takiej sieci ekspertów w działalności 
bieżącej firmy byłby przypadek sytuacji, kiedy handlowiec badanej 
firmy chciałby przebić ofertę konkurenta, jaką otrzymał potencjalny 
klient. Mógłby wówczas skontaktować się telefonicznie lub poprzez 
wewnętrzny komunikator FPS z odpowiednim ekspertem (lub sko-
rzystać z Wiki) i uzyskać wiedzę o tym jaką cenę prawdopodobnie 
konkurent zaoferował potencjalnemu klientowi, o którego toczy się 
walka, czy też jaka może być reakcja ze strony konkurenta po 
kontrofercie handlowca. Zlikwidowałoby to (w skrajnych przypad-
kach) konieczność korzystania z kosztownych usług wywiadowni 
gospodarczych. 

Dzięki FPS w firmie propagowana byłaby wymiana kluczowych 
kompetencji między  pracownikami. 

Kolejną z funkcjonalności, jaka wbudowana byłaby w opisywa-
ny FPS byłaby podstrona „biblioteki firmowej” (BF). 

W jednej części stanowiłoby to indeks tytułów książek (i innych 
publikacji/materiałów) stale poszerzany przez samych pracowników, 
odnoszący się do ich prywatnych zbiorów, które gotowi są wypoży-
czyć kolegą z pracy. Każdy z pracowników ukończył pewne studia i 
szkoły, z których materiały (chociażby wykładowe) spoczęły bez 
celu na dnie szafy. Dzięki tej części BF materiały takie uzyskałyby 
drugie życie.   

Druga część podstrony FPS biblioteki stanowiłaby zdigitalizo-
wane materialne zbiory firmowe (prenumerowane czasopisma, 
własne wzorce dokumentów, inne), linki do wykupionych elektro-
nicznych prenumerat czasopism czy cyfrowych bibliotek.   

FPS, na podstronie firmy, umożliwiałby umieszczanie wszelkich 
istotnych informacji, jak te o aktualnych konkursach, które są kolej-
nym elementem wartym inicjatywy.  

Na potrzeby niniejszej pracy dyplomowej autor stworzył dwa 
przykładowe konkursy odnoszące się do zarządzania wiedzą.  

Za cel pierwszego konkursu przyjęto promowanie idei dzielenia 
się informacjami, pomysłami oraz najlepszymi praktykami, między 
działami, jak i poszczególnymi pracownikami. 

Faktem jest, że niektóre działy (o czym już wspominano) za-
czynają pozwalać sobie na ignorowanie reszty firmy. W obawie 
przed możliwą utratą szans rynkowych i marnotrawstwem zasobów 
autor proponuje ustanowienie w badanym podmiocie konkursu, 
gdzie kierownicy wyszukiwaliby i nagradzali pracowników, którzy 

dzieliliby się wiedzą i doświadczeniem z resztą organizacji. Nagrody 
przyznawane byłyby w dwóch uzupełniających się kategoriach:  

dla najlepszych pomysłobiorców – nagroda przyznawana dzia-
łom i grupą pracowników, którzy dostrzegli dobrze działające roz-
wiązanie w innej części firmy i skutecznie zaadaptowali je; 

dla najlepszych pomysłodawców – nagroda przyznawana dzia-
łom i grupą pracowników, którzy posiadali rozwiązanie, które zain-
spirowało resztę. 

Autor uważa, iż zaproponowane nagrody zbudowałyby swoisty 
rynek społeczność wiedzy, na którym pracownicy zachęceni byliby 
nie tylko do „podkradania” pomysłów innym, ale i do wymyślania 
własnych, na tyle skutecznych, aby chciano ich użyć na szerszą 
skalę. 

Konkurs taki jeszcze mocniej ożywiłby badane przedsiębior-
stwo.  

Drugi zaprojektowany konkurs jest jeszcze prostszym od wcze-
śniejszego i dotyczy umieszczania na kolejnych podstronach FPS 
codziennie jednego ważnego dla całej organizacji pytania, z możli-
wością odpowiadania przez wszystkich pracowników. Odpowiedzi 
rozliczane byłyby raz w miesiącu, co do ilości oddanych najbardziej 
przydatnych firmie odpowiedzi.  

Pomysły, zwłaszcza te dobre, pojawiają się w firmie wtedy, gdy 
ustanowiony jest sformalizowany system ich zbierania i oceny. 
Wielu kierowników czy właścicieli firm unicestwia szansę na dobre 
pomysły uważając, iż jedynym wartościowym jest, aby pracownicy 
skupili się na bieżących zadaniach. Autor proponując powyższe 
konkursy uważa, iż nie jest to właściwym rozumowaniem. 

Ponadto, badana firma mogłaby odnieść ogromne korzyści 
tworząc mały zespół (sztab), pracujący na własną rękę, którego 
zadaniem byłoby tylko i wyłącznie myślenie w perspektywie następ-
nych kilku lat działalności, nie martwiąc się o bieżącą sprzedaż. 
Sztab ten miałby za zadanie zastanawiać się, jak będzie wyglądała 
rzeczywistość rynkowa za kilka lat, oraz wykorzystywać tę wiedzę, 
aby jak najszybciej wskazywać potencjalne szanse biznesowe firmy. 
Wśród innych proponowanych przez autora narzędzi (bądź pomy-
słów), które odpowiednio połączone, zwielokrotnią efekty z usyste-
matyzowanego zarządzania wiedzą w badanym podmiocie znajdują 
się: 
– ograniczenie używania poczty elektroniczna jedynie do kontak-

tów z zewnętrzem organizacji (kontakt wewnętrzny prowadzony 
poprzez FPS oraz telefonicznie; a dla określonych grup projek-
towych – również poprzez Asana.com); 

– zastosowanie pigułek wiedzy w postaci wideo lub prezentacji 
multimedialnej dla celów wyjaśniania bardziej skomplikowanych 
procedur oraz instrukcji wykonania operacji (np. na produkcji) 
krok po kroku.   
Zauważyć można, iż jednym z głównych problemów jaki zo-

stałby wyeliminowany byłby problem lepkości wiedzy. Następowało-
by nieustanne i niejako wymuszone korzystanie z już raz zdobytych 
doświadczeń.  

Odejście kluczowego pracownika również nie stanowiłoby już 
tak dużego wyzwania dla badanej firm. 

Na zakończenie ukazać warto dla porównania, jak mógłby 
zmienić się wygląd zaprezentowanego w rysunku 3. schematu 
przepływu informacji po wprowadzeniu zmian (patrz rysunek 4.). 
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Rys. 4 Nowy schemat przepływu informacji 
Źródło: opracowanie własne.  

 
Jasnodostrzegalnym jest znaczne skrócenie całego procesu 

oraz znacząco mniejsza liczba osób zaangażowanych.  
Po wdrożeniu ukazanych ogólnych wytycznych i ogólnych pro-

pozycji inicjatyw zarządzania wiedzą oraz propozycji konkretnych 
możliwych rozwiązań jakie przedstawiono w fragmencie artykułu, 
badane przedsiębiorstwo znacząco polepszyłoby stan swojego 
zarządzania wiedzą.  

PODSUMOWANIE 

W niniejszej pracy podjęto próbę przeanalizowania aktualnej 
sytuacji w zakresie zarządzania wiedzą w modelowym podmiocie 
gospodarczym, a następnie zaproponowaniu konkretnych wytycz-
nych, działań i narzędzi, które połączone w jeden system usprawni-
łyby przepływ informacji w badanym podmiocie. Rezultaty otrzyma-
ne w wyniku prac badawczych można ująć jako opracowanie wy-
tycznych do strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w 
którym dotychczas nie przykładano do tego większej wagi, co ujaw-
niło podstawowe korzyści z zarządzania wiedzą dla badanej firmy. 

Reasumując wytyczne są z całą pewnością bezpiecznym i roz-
sądnym pod względem kosztów krokiem ku optymalizacji bizneso-
wej efektywności badanego podmiotu. 
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Model decision support system with the use of concept  
of knowledge management in an enterprise production  

The article discusses the issues of knowledge manage-

ment and the use of this knowledge, shows the improvement 

of the information flow, decision-making and knowledge 

management in the selected model enterprise. The intent is to 

show the positive aspects of deepening awareness of compa-

nies, which to engage in optimizing the management of their 

knowledge. In the course of the study, which will examine the 

situation of a model enterprise for management of the 

knowledge of the analysis of the initial situation audited 

entity will include the basic characterization, represented by 
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the approach to knowledge management, the overall scheme 

of information flow along the company and a deeper analysis 

of the area of the company as to the types of decisions and 

information needs of decision makers. An attempt was made 

an improved system of information flow, decision-making and 

knowledge management in the audited company. 
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