
Celem niniejszego artykułu jest omówienie wzajemnych powiązań pomiędzy 
dwiema koncepcjami, tj. indywidualnym zarządzaniem wiedzą (personal knowled-
ge management) a potencjałem kariery (employability). Obie koncepcje wiążą się 
z nowym modelem karier zawodowych, tj. karier opartych na wiedzy.

Wprowadzenie

Przeobrażenia dokonujące się we współczesnej gospodarce, wynikające z takich zjawisk, 
jak m.in. globalizacja i turbulentność otoczenia, powodują systematyczne zanikanie tra-
dycyjnych karier zawodowych i zastępowanie ich nowym modelem kariery, tzn. kariery 
opartej na wiedzy. Jest to model kariery zindywidualizowanej, niezależnej od pojedynczej 
organizacji („kariera bez granic”, „kariera zmienna, proteańska” zwana także „prote-
uszową”), za którą odpowiedzialność ponosi jednostka. „Szanse jednostki na współ-
czesnym rynku pracy są wprost zależne od poziomu i struktury posiadanego przez nią 
zasobu kompetencji profesjonalnych, o którego stan musi ona permanentnie i aktywnie 
zabiegać” [Bohdziewicz, 2008, s. 8].

Indywidualne zarządzanie wiedzą, czy też zarządzanie wiedzą na poziomie jednost-
ki, jest jedną z najnowszych, powstałych przed dziesięcioma laty, koncepcji w dziedzinie 
nauk o zarządzaniu, a ściślej zarządzaniu wiedzą (knowledge management). W literaturze 
światowej opisywane jest pod terminem personal knowledge management (PKM). Pod-
stawą tej koncepcji jest rozwijanie kompetencji związanych z gromadzeniem, przecho-
wywaniem i wykorzystywaniem wiedzy przez indywidualną osobę. Natomiast koncepcja 
potencjału kariery, nazywanego też w polskiej literaturze zatrudnialnością (employabi-
lity), która rozwija się od połowy ubiegłego wieku, wiąże się z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi (human resource management). Potencjał kariery, czy też zdatność do bycia atrak-
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22 Marzena Świgoń

cyjnie zatrudnionym, współczesnego pracownika wiedzy (knowledge worker) ma niestety 
charakter permanentnie doraźny [Bohdziewicz, 2008, s. 20]. Wydaje się, że jedną z moż-
liwości wsparcia potencjału kariery jest właśnie indywidualne zarządzanie wiedzą.

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na punkty styczne obu kon-
cepcji, ponieważ jak do tej pory, poza jednostkową wzmianką [Truch, 2001], nie zostały 
one odzwierciedlone w literaturze przedmiotu. Z uwagi na fakt, że w opisie tych kon-
cepcji używane są takie wieloznaczne terminy, jak: kompetencje, umiejętności i wiedza, 
celowe będzie ich zdefiniowanie.

Kompetencje są najważniejszym wspólnym punktem omawianych koncepcji, tj. in-
dywidualnego zarządzania wiedzą i potencjału kariery. Spośród licznych opisów tego ter-
minu [Pocztowski, 2001; Pocztowski, 2007; Sidor-Rządkowska, 2008; Antczak, 2008; 
Walkowiak, 2008; Orczyk, 2009] w niniejszej pracy przyjęto za Pocztowskim [2001] 
następującą definicję kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi: „Trwałe właściwo-
ści jednostki, tworzące związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez tę jednostkę 
wysokimi i/lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają swój mierzalny wymiar”. 
Wyróżnia się pięć rodzajów lub poziomów właściwości jednostki tworzących kompeten-
cje: motywy, cechy, postawy i wartości, wiedzę oraz umiejętności. Kompetencje moż-
na podzielić na dwie kategorie: podstawowe (treshold competencies), do których należą 
wiedza i umiejętności, oraz wyróżniające (defferentiatin competencies), w skład których 
wchodzą motywy, postawy i wartości. Kompetencje można też podzielić na trzy grupy 
związane z odpowiednimi procesami: kompetencje związane z procesem myślenia (ro-
zumowania), np. analizowanie, uczenie się; kompetencje związane z procesem odczuwa-
nia, np. wywieranie wpływu, umiejętności interpersonalne; oraz kompetencje związane 
z procesem działania, np. planowanie, organizowanie, dążenie do osiągnięć [Pocztowski, 
2001].

Jednym z wyżej wymienionych pięciu poziomów jednostki tworzących kompetencje 
jest wiedza. Spośród wielu definicji wiedzy [Świgoń, 2009] w niniejszej pracy przyjęto 
za Sidor-Rządkowską [2008], że podstawą kompetencji jest wiedza rozważana na trzech 
poziomach: wiedzy w potocznym rozumieniu (wiedza deklaratywna – „wiem, co”), 
umiejętności (wiedza proceduralna – „wiem, jak, i potrafię”), postawy („chcę i jestem 
gotów wykorzystać swą wiedzę”).

Indywidualne zarządzanie wiedzą

Indywidualne zarządzanie wiedzą (personal knowledge management) definiowane jest 
jako rozwijanie umiejętności i postaw osób (np. pracowników) prowadzących do efek-
tywniejszego poznania, komunikacji, współpracy, kreatywności, rozwiązywania proble-
mów, uczenia się przez całe życie, kontaktów społecznych, przywództwa itd. [Pauleen, 
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2009]. Koncepcja opisywana jest też jako swoiste połączenie technologii, umiejętności, 
procesów i metodologii [Jefferson, 2006].

Termin personal knowledge management został po raz pierwszy użyty w 1998 roku, 
kiedy wprowadzono warsztaty o tej nazwie dla studentów studiów MBA na Uniwersy-
tecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA Anderson School of Management), a po-
tem na Uniwersytecie Millikin (Tabor School of Business Millikin University, Decatur, 
Illinois). Celem tych warsztatów była nauka radzenia sobie z nadmiarem informacji, 
z zalewem informacyjnym przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Przedmiotem 
zajęć były m.in. umiejętności kategoryzowania i klasyfikowania informacji przejęte 
z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz organizacja informacji na 
dysku komputera osobistego umożliwiająca szybkie wyszukanie jej na żądanie. Autorzy 
warsztatów PKM podkreślali, że tylko odpowiednie przechowywanie informacji umoż-
liwia przekształcenie jej w wiedzę osobistą jednostki [Frand, Hixon, 1998; Avery i in., 
2001; Frand, Lippincott, 2002].

Kwintesencją indywidualnego zarządzania wiedzą są kompetencje jednostek umożli-
wiające im lepsze funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym. Koncepcja personal 
knowledge management, pomimo genezy związanej ze studiami MBA, wykracza daleko 
poza sferę biznesu i ma odniesienie do wszystkich pracowników wiedzy (knowledge wor-
kers), o których od dawna pisali np. Drucker czy Davenport i Prusak, chociaż jeszcze nie 
używali terminu kryjącego się pod skrótem PKM. Wydaje się, że w społeczeństwie opar-
tym na wiedzy, kiedy zdecydowana większość zatrudnionych może określić się mianem 
pracowników wiedzy, należy szczególnie dużą uwagę zwrócić na kwestię zarządzania 
wiedzą przez jednostkę.

Indywidualne zarządzanie wiedzą jest koncepcją na tyle nową, że jeszcze nie wspo-
mina się o niej w najnowszym polskim podręczniku akademickim pt. „Zarządzanie wie-
dzą” [red. D. Jemielniak, A. Koźmiński, Warszawa 2008]. Bibliografia tematu składa się 
na razie z kilkudziesięciu artykułów [Świgoń, w druku 2009], a jedną z niewielu książek 
poświęconych problematyce zarządzania wiedzą, w której znaleźć można nawiązanie do 
PKM, jest książka pod tym tytułem Ashoka Jashapary [2004, wyd. polskie Warszawa 
2006]. Przy czym w polskim tłumaczeniu tekstu użyto określenia „zarządzanie wiedzą 
osobistą”. Trzeba zaznaczyć, że budulcem wiedzy osobistej jest często cudza wiedza, do 
której dana osoba ma dostęp i którą jest w stanie przechować, czy to w pamięci umysłu, 
czy własnego komputera, dlatego trafniejszym polskim odpowiednikiem angielskiej na-
zwy tej koncepcji wydaje się jednak „indywidualne zarządzanie wiedzą”. Zresztą indy-
widualne zarządzanie wiedzą ma, w świetle najnowszej literatury [Zhang, 2009], aż trzy 
wymiary:
1. zarządzanie wiedzą indywidualną/osobistą (management of personal knowledge 

– PK M);
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2. zarządzanie wiedzą z indywidualnej perspektywy (knowledge management from a per-
sonal perspective; P[KM]);

3. zarządzanie wiedzą osobistą z indywidualnej perspektywy (management of personal 
knowledge from an individual’s perspective, [PKM]).
Druga i trzecia kategoria, jak zaznaczono, nie muszą być związane z wiedzą indywi-

dualną (osobistą) jednostki. Ponadto druga kategoria może oznaczać indywidualne za-
rządzanie wiedzą organizacyjną dla osiągnięcia celów osobistych. Analogicznie wydzielić 
można trzy kategorie tzw. organizacyjnego zarządzania wiedzą (organizational knowledge 
management – OKM): zarządzanie wiedzą organizacyjną (management of organisational 
knowledge – [OK]M), zarządzanie wiedzą z perspektywy organizacji (knowledge manage-
ment from an organisational perspective – O[KM]) oraz połączenie dwóch poprzednich, tj. 
zarządzanie zasobami wiedzy organizacji podporządkowane celom organizacji (manage-
ment of organisational knowledge assets from an organisational perspective – OKM). Teoria 
transformacji wiedzy indywidualnej w wiedzę organizacyjną i odwrotnie [Zhang, 2009] 
wskazuje także na związek zarządzania wiedzą indywidualną, np. danego pracownika, 
z zarządzaniem wiedzą w organizacji, czyli z kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. 
Naturalne jest, że indywidualny pracownik wykorzystuje wiedzę organizacji (wiedzę, 
którą zdobywa, pracując w danej instytucji) do poszerzania pokładów własnej wiedzy 
(indywidualnej, osobistej), a umiejętne zarządzanie tą wiedzą (czyli gromadzenie i wy-
korzystywanie zgodnie z zasadą just in time) zwiększa jego atrakcyjność także poza daną 
organizacją. Z kolei organizacje niewątpliwie czerpią korzyści z wiedzy indywidualnej 
swoich pracowników, dlatego walczą o talenty, a największym wyzwaniem współczesne-
go zarządzania wiedzą w organizacji jest przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych profe-
sjonalistów. „Istotnym warunkiem przyciągnięcia do przedsiębiorstwa specjalistów o po-
nadstandardowym poziomie kompetencji profesjonalnych jest oferowanie im szerokich 
możliwości rozwoju zawodowego, tworzonych zwłaszcza na gruncie implementowanych 
w firmie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” [Bohdziewicz, 
2008, s. 353].

Potencjał kariery

W literaturze, zarówno polskiej, jak i światowej, najczęściej przytaczane są definicje po-
tencjału kariery (employability) autorstwa takich badaczy zjawiska, jak: Thijssen, Rajan, 
Fugate, Hillage i Pollard oraz Van der Heijden [Marzec i in., 2009, s. 91; Clarke, 2008, 
s. 3-4; Rothwell, Arnold, 2007, s. 24-25;]. Potencjałem kariery (zatrudnialnością) określa 
się na ogół zdolność pracownika do „radzenia sobie” na wewnętrznym i zewnętrznym 
rynku pracy, do przewidywania i przystosowania się do zmian na rynku pracy. Jest to spe-
cyficzny potencjał rozwojowy, który zapewnia możliwość rozwoju kariery zawodowej.
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W definicjach potencjału kariery często pojawiają się określenia typu: zdolności, 
umiejętności, proaktywne postawy i zachowania, wskazujące na zależność zatrudnial-
ności od kompetencji jednostki. Niemniej wiadomo, że na potencjał kariery wpływają, 
oprócz kompetencji, także cechy indywidualne (np. wiek, płeć, zdrowie) oraz aktualna 
sytuacja na rynku pracy [Clarke, 2008, s. 266]. Ostatnio potencjał kariery określany jest 
jako rodzaj nowej umowy między pracownikiem a pracodawcą, w której obie strony 
dzielą się odpowiedzialnością za jego wzmacnianie [Clarke, Patrickson, 2008, s. 123].

Wyróżnia się pięć wymiarów potencjału kariery. Pierwszy to wiedza fachowa, na któ-
rą składają się: wiedza ogólna, wiedza specjalistyczna, umiejętności specjalistyczne i spo-
łeczne. Drugi wymiar, tj. przewidywanie i optymalizacja (optymalizacja i antycypacja), 
określają zdolność jednostki do przystosowania się do zmian, umiejętności ich przewidy-
wania oraz dążenie do osiągania możliwie najlepszych rezultatów. Trzeci wymiar to oso-
bista elastyczność, która oznacza zdolność do adaptacji na wewnętrznym i zewnętrznym 
rynku pracy, łatwość zmiany stanowisk i organizacji. Sens korporacyjny, czwarty wymiar, 
wiąże się ze zdolnością pracownika do aktywnego uczestnictwa w grupach zawodowych, 
z identyfikowaniem się z misją organizacji. Piątym wymiarem jest równowaga, która 
oznacza zdolność do osiągania kompromisu pomiędzy indywidualnym interesem użyt-
kownika a interesem całej organizacji [Marzec i in., 2009, s. 92].

W literaturze przedmiotu opisano test psychometryczny służący do określania po-
ziomu subiektywnie odczuwanego potencjału kariery [Rothwell, Arnold, 2007]. Opra-
cowano go w Wielkiej Brytanii na podstawie badań ankietowych wśród 200 specjalistów 
HR. Test składa się z 11 stwierdzeń (pierwotnie testowano 16), z którymi zgodność 
respondenci określają za pomocą skali liczbowej (od 1 – nie zgadzam się do 5 – zgadzam 
się). Pozwala określić zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny potencjał kariery pracow-
nika (może być stosowany jako dwie osobne skale), przy jednoczesnym oddzieleniu za-
trudnialności od takich zmiennych, jak: zaangażowanie zawodowe (professional commit-
ment) i postrzeganie sukcesu w karierze (subjective career success). W odniesieniu do tych 
ostatnich autorzy przygotowali odrębne skale. Test Self-Perceived Employability może być 
wykorzystywany w organizacji, w grupach zawodowych oraz przez jednostki jako pomoc 
w rozwoju indywidualnej kariery.

Związek indywidualnego zarządzania wiedzą z potencjałem kariery

Indywidualne zarządzanie wiedzą zostało nazwane przez Trucha [2001] na początku 
tego stulecia kluczem do potencjału kariery w przyszłości. Autor stwierdził, że zarzą-
dzanie wiedzą na poziomie jednostki to zbiór kompetencji bazowych, które powinni 
posiadać współcześni pracownicy. Muszą być oni samowystarczalni, niezależni od woli 
pracodawcy. Duża mobilność na rynku pracy oznacza, że pracodawcy są mniej chętni 
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do angażowania się w umowy długoterminowe i potencjalnych pracowników oceniają 
przez pryzmat szybkich korzyści dla organizacji. Tym samym wzrosła odpowiedzialność 
pracowników za swój własny rozwój i zapewnienie sobie utrzymania zatrudnienia, czyli 
zadbania o własną atrakcyjność na rynku pracy w dalszej przyszłości. „Sztuka polega na 
tym, aby zrozumieć, jakiej wiedzy potrzebujemy, gdzie ją znaleźć i jak rozwinąć umiejęt-
ności, aby efektywnie jej używać” [Truch, 2001, s. 105].

Wspólną i kluczową kwestią w obu koncepcjach są kompetencje. Do składowych 
kompetencji należą, jak powiedziano na wstępie, m.in. wiedza i umiejętności. Niestety 
w związku z tymi określeniami w literaturze przedmiotu, i to zarówno w publikacjach 
związanych z indywidualnym zarządzaniem wiedzą, jak i z potencjałem kariery, panuje 
nieład terminologiczny. Niektórzy autorzy cytowanych tu prac używają pojęcia kompe-
tencje (competencies), inni węższego określenia umiejętności (skills). Dla zachowania 
zgodności z oryginalną wersją w niniejszej pracy w nawiasach przytoczono angielskie 
nazwy.

W zakresie potencjału kariery (employability) wymieniane są następujące umiejęt-
ności: zarządzania (management skills), techniczne (computer and other technical skills), 
komunikacyjne (communications skills), organizacyjne (organisational skills), ogólne 
i specyficzne (general and specific skills), psychologiczne (psychological skills), związane 
z nawiązywanie kontaktów (interaction and networking), edukacyjne (educational) i inne 
[Mallough i Kleiner, 2001, s. 118-119]. Natomiast w zakresie indywidualnego zarządza-
nia wiedzą wymienia się różne zestawy kompetencji, z uwagi na istnienie różnych modeli 
teoretycznych [Świgoń, w druku 2009a]. Jeden z modeli zakłada podział kompeten-
cji potrzebnych do zarządzania wiedzą przez jednostkę na cztery grupy: kompetencje 
kognitywne (cognitive competencies), informacyjne (information competencies), społeczne 
(social competencies) oraz związane z uczeniem się i rozwojem (learning and development 
competencies) [Wright, 2005]. Inny model obejmuje siedem umiejętności związanych 
z informacjami i pomysłami (information & ideas): zdobywanie (accessing) informacji 
i pomysłów, ocena (evaluating), organizowanie (organizing), analizowanie (analyzing), 
współpraca (collaborating), przekazywanie (conveying) oraz ochrona (securing) [Barth, 
2004].

Z opisu wymienionych wyżej „umiejętności” [Mallough i Kleiner, 2001; Barth, 2004] 
i „kompetencji” [Wright, 2005], abstrahując od używanego przez autorów terminu, wy-
nika, że wiele z nich jest wspólnych dla obu koncepcji. Niemniej w celu uporządkowania 
terminologii umownie używany będzie termin umiejętności, które jak powiedziano na 
wstępie są składową kompetencji tzw. podstawowych [Pocztowski, 2001]. Tak więc do 
umiejętności wymienianych zarówno w zakresie indywidualnego zarządzania wiedzą, jak 
i potencjału kariery, należą m.in.: umiejętności techniczne, czy też związane z obsługą 
nowoczesnych technologii, umiejętności edukacyjne (związane z uczeniem się), umiejęt-
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ności społeczne (związane z nawiązywaniem kontaktów), umiejętności psychologiczne 
(związane z podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów). Są to umiejętności 
wymieniane także wśród wyróżników nowoczesnej „kariery bez granic” i kariery prote-
uszowej [Bohdziewicz, 2008, s. 157-159].

Punkty styczne omawianych koncepcji widoczne są też w analizie wspomnianej skali 
do mierzenia potencjału kariery [Rothwell, Arnold, 2007]. W zawartych tam stwierdze-
niach pojawiają się określenia typu: wiedza, umiejętności, kontakty osobiste, wskazujące 
na związek z zarządzaniem wiedzą przez jednostkę („umiejętności, które nabyłem w tej 
organizacji, będą przydatne także poza nią”, „osoby o podobnym do mojego poziomie 
umiejętności i wiedzy (…) będą pożądane przez pracodawców”, „moja osobista sieć 
kontaktów w organizacji pomaga mi w karierze”). Określenia te odzwierciedlają związek 
z różnymi umiejętnościami wchodzącymi w zakres zarządzania wiedzą przez jednostkę, 
np. z wyżej wspomnianymi umiejętnościami społecznymi (głównie komunikacyjnymi), 
czy związanymi z uczeniem się i rozwojem.

Potencjał kariery ma charakter dynamiczny, zmienny w czasie i przestrzeni. Innymi 
słowy, ten sam zestaw umiejętności danej osoby, który w danym momencie i miejscu (or-
ganizacji, kraju) jest gwarantem zatrudnienia, po upływie kilku lat czy też w innym środo-
wisku już może nim nie być [Clarke, 2008]. Toteż aktualnym wyzwaniem jest określenie 
czynników, które mogą mieć wpływ na zarządzanie potencjałem kariery (employability 
management). Badacze potencjału kariery zgodni są co do tego, że w dużym stopniu za-
leży on od zaangażowania pracownika, od działań, jakie on samodzielnie podejmuje, np. 
szkoleń czy innych związanych z osobistym rozwojem [Marzec i in., 2009, s. 93].

A ponieważ na potencjał kariery jednostki może mieć wpływ, oprócz niej samej, 
także organizacja [Clarke, 2008; Clarke, Patrickson, 2008], adekwatna wydaje się tu 
wspomniana teoria transformacji wiedzy osobistej w organizacyjną, i odwrotnie [Zhang, 
2009]. Autor wyróżnił przy tym dwie strategie nazwane: przeniesieniem wiedzy indywi-
dualnej na poziom organizacji (organisationalising personal knowledge – OPK) oraz sper-
sonalizowaniem wiedzy organizacyjnej (personalising organisational knowledge – POK). Ta 
pierwsza obejmuje kategorie oznaczone w języku angielskim literami: [PK]M i O[KM] 
i oznacza zarządzanie wiedzą indywidualną w organizacji (przez organizację) i podpo-
rządkowane celom organizacji. Druga strategia obejmuje [OK]M i P[KM] i koncen-
truje się na tym, jak jednostki zarządzają swoją wiedzą organizacyjną, aby osiągnąć cele 
indywidualne. Wprawdzie autor wskazał korzyści płynące z tych strategii dla organizacji 
(lepsze dopasowanie do kultury organizacyjnej, powiększanie bazy wiedzy organizacyj-
nej), to jednak można przypuszczać, że wiążą się z nimi także korzyści dla pracownika. 
Niewątpliwie wzrasta jego wiedza indywidualna, a co za tym idzie, wzmacnia się jego 
potencjał kariery. Wydaje się, że pierwsza ze strategii może być bardziej pomocna na 
wewnętrznym rynku pracy, a druga na zewnętrznym.
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Zakończenie

Indywidualne zarządzanie wiedzą, jako koncepcja oparta na rozwoju szerokich umiejęt-
ności jednostek, tzn. technologicznych, informacyjnych, społecznych, komunikacyjnych, 
związanych z uczeniem się i rozwojem, niewątpliwie może być wsparciem dla potencjału 
kariery. A potencjał kariery, czyli indywidualna zdatność do bycia zatrudnionym, jest 
kluczowym czynnikiem sukcesu we współczesnej karierze zawodowej. I chociaż obie 
koncepcje są zogniskowane wokół jednostki, pojedynczego pracownika, to studia nad 
nimi mogą implikować korzyści dla całych organizacji, firm i przedsiębiorstw. Podnie-
sienie efektywności pracy jednostek poprzez lepsze zarządzanie wiedzą indywidualną 
gwarantuje lepsze funkcjonowanie całej organizacji [Jefferson, 2006].
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