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SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nadejście ery informacji na przełomie XX i XXI wieku doprowadziło do re-
wolucyjnych zmian w zakresie wykorzystania wiedzy. Era informacji to zarówno 
intensywny rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, jak i intensyw-
ne wykorzystanie wiedzy. Informacja i wiedza stały się zasobem decydującym  
o przetrwaniu przedsiębiorstwa tak jak ziemia, kapitał czy praca. 
 Informacja jest często mylona z wiedzą, a to dlatego, że wiedza jest pozyski-
wana z informacji. Wiedza jest ściśle związana z osobą posiadacza wiedzy, nato-
miast informacja może istnieć samodzielnie. A ponieważ informacje są przetwarza-
ne w umysłach ludzkich w wiedzę, to systemy informacyjne odgrywają zasadniczą 
rolę w zarządzaniu wiedzą. 
 Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie systemów 
informacyjnych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie. 
 
 
1. Koncepcja zarządzania wiedzą 
 
 Koncepcja zarządzania wiedzą (Knowledge Management) jest stosunkowo 
młodą dziedziną obejmującą nowe metody i techniki, których celem jest zapewnie-
nie lepszej kontroli i efektywniejszego wykorzystania zasobów wiedzy w przedsię-
biorstwie1. Koncepcja ta powstała około 1989 roku w dużych firmach konsultingo-

                                                 
1  J. Brdulak: Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi kon-

kurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 17. 
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wych, które zaczęły się wówczas borykać z problemem: jak wykorzystywać do-
tychczasową zdobytą przez doświadczenie wiedzę w szerszym zakresie. Okazało 
się bowiem, że często problemy do rozwiązania są podobne lub powtarzające się,  
a klienci domagają się prezentacji najefektywniejszych rozwiązań sprawdzonych 
praktycznie. Wymagało to gromadzenia i angażowania całej dotychczas posiadanej 
wiedzy do rozwiązywania pojawiających się nowych problemów. Firmy konsultin-
gowe sięgnęły wówczas po nowe narzędzia informatyczno-komunikacyjne 
i zaczęły budować banki danych, które wspomagały pracę konsultantów. Zatem 
zbudowane przez te firmy systemy informacyjne oparte na nowoczesnych techno-
logiach stały się podstawą systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Firmy 
konsultingowe spostrzegły się, że koncepcja zarządzania wiedzą może być dobrze 
sprzedającym się produktem, i położyły duży nacisk na jej rozpropagowanie  
w formie konferencji i rozmaitych publikacji. W latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku koncepcja ta znalazła wielu zwolenników i wyznawców dzielących się swo-
imi przemyśleniami, również wielu myślicieli zajęło się tą problematyką naukowo. 
 Jednym z myślicieli rozwijającym koncepcję zarządzania wiedzą był 
I. Nonaka, który twierdził, że: Jedynym pewnym źródłem przewag konkurencyjnych 
jest wiedza. Kiedy zmieniają się rynki, eksplodują nowe technologie, mnożą się 
konkurenci, a produkty starzeją się prawie w ciągu nocy, przedsiębiorstwami mają-
cymi sukcesy są te, które konsekwentnie tworzą nową wiedzę, rozpowszechniają ją 
w całej organizacji i szybko przekształcają w nowe technologie i produkty2. I. No-
naka wspólnie z H. Takeuchim napisali książkę The Knowledge Creating Company, 
którą wydał Oxford University w 1995 roku. Autorzy tej książki koncentrują się 
jednak na ludzkich aspektach organizacji i nie przywiązują wagi do nowych techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych. 
 Nonaka twierdzi, że kraje zachodnie mają tendencję do przeceniania wiedzy 
„jawnej”, sformalizowanej i dającej się bez większych trudności przekazywać in-
nym3. Japończycy przywiązują szczególną wagę również do wiedzy „cichej”, która 
jest bardziej zindywidualizowana, intuicyjna, nabywana podczas długotrwałego 
doświadczenia, wiedza taka nie jest ujęta w słowa lub obrazy, za pomocą których 
można ją przekazywać innym ludziom4.  
 Nonaka i Takeuchi wyodrębniają cztery sposoby tworzenia i przekazywania 
wiedzy, zwane spiralą wiedzy:5 

 socjalizację: od wiedzy „cichej” do wiedzy „cichej” – poprzez wchodzenie 
w interakcje wiedza „cicha” jednej lub kilku osób może stać się wiedzą 

                                                 
2  S. Łobejko: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębior-

stwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 34. 
3  J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2002, s. 400. 
4  Ibidem, s. 398. 
5  Ibidem, s. 403–404. 
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wielu innych ludzi; przekazywanie wiedzy odbywa się w tym przypadku  
w pracy zespołowej lub przez kontakty z trenerem lub opiekunem; 

 wyjaśnianie: od wiedzy „cichej” do wiedzy „jawnej” – polega na prze-
kształcaniu wiedzy „cichej” w pojęcia sformalizowane przez odwoływanie 
się do analogii, metafor, rysunków, obrazów; wówczas wiedza „cicha” 
zmienia się w ustrukturyzowane, całościowe pojęcia, za pomocą których 
można ją przekazywać innym; 

 asocjację: od wiedzy „jawnej” do wiedzy „jawnej” – jest to proces, poprzez 
który dokonuje się agregacja pojęć w systemy wiedzy; do przekazywania 
wiedzy niezbędny jest wspólny język, różne przekaźniki, takie jak: papier, 
sieć informatyczna, wykłady itp.; 

 internacjonalizację: od wiedzy „jawnej” do wiedzy „cichej” – polega na 
powtarzaniu działań, które prowadzić ma do zakorzenienia się określonych 
zachowań w pamięci zarówno jednostek, jak i całych organizacji; stają się 
one wówczas częścią kultury organizacyjnej. 

 W czasach nasilonej konkurencji, kiedy trudno jest odnieść sukces rynkowy, 
firmami wygrywającymi są te, które potrafią lepiej gospodarować swoimi aktywa-
mi niematerialnymi. Wiedza, kompetencje i inne elementy intelektualne tworzą 
zespół czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej. Kryteria uzyskania 
przewagi konkurencyjnej za pomocą wiedzy przedstawiono na rysunku 1. Obecnie 
wyłania się nowy model przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa wiedzy, czyli takiego, 
w którym wiedza jest traktowana jako główny zasób, a działania kierownictwa, 
infrastruktura wszystkie procesy są tak skonstruowane, że wspierają rozwój tego 
zasobu i wykorzystanie z niego w celu tworzenia wartości ekonomicznej.  
 

wiedza nie posiada
substytutów

- trudno znaleźć 
inny czynnik,

który zastąpi wiedzę

wiedza jest trudna
do skopiowania
(naśladowania)
- nie jest łatwo

imitować konkurenta

wiedza
rzadko występuje
- nie każdy zawsze
i wszędzie może ją

posiąść

wiedza 
jest wartościowa

- można dzięki niej
zarabiać pieniądze

Organizacje uzyskują przewagę na rynku, ponieważ:

 

Rys. 1. Kryteria uzyskania przewagi konkurencyjnej za pomocą wiedzy 

Źródło:  M. Dobska, K. Rogoziński (red.): Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowot-
nej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 298. 

 
 Ci pracownicy przedsiębiorstwa, którzy posiadają, wykorzystują i tworzą 
wartościową wiedzę, nazywają się pracownikami wiedzy. Dzięki pracownikom 
wiedzy przedsiębiorstwa wiedzy przetwarzają to, co wiedzą, w produkty i usługi 
bogate w wiedzę. Stosowanie koncepcji zarządzania wiedzą zmusza do postrzega-
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nia pracowników jako dostawców wiedzy. W konsekwencji wymusza to zmianę 
systemów motywacyjnych, nagradzanie kreatywności i zachęcanie do dzielenia się 
wiedzą, stale rosną wymagania i oczekiwania względem pracowników. Dostosowa-
nia wymaga również kultura organizacyjna – nakierowanie jej na kulturę „idei”.  
W organizacji wiedzy kładzie się duży nacisk na powiększanie wiedzy w różny 
sposób. Wdrożenie zarządzania wiedzą wymaga również zmian w strukturze orga-
nizacyjnej. 
 
 
2. Wiedza a informacja. Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą 
 
 Istnieje ścisły związek między danymi, informacjami i wiedzą. Dane to po-
zbawione kontekstu ciągi znaków, informacje to uporządkowane dane, a wiedza to 
zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania6. Zależność tę 
można przedstawić następująco7: 
ZNAKI (+składnia) → DANE (+kontekst) → INFORMACJE (+struktura) → 
WIEDZA 
 Dane są zatem podstawą do tworzenia informacji, a te z kolei przetwarzane są 
w umysłach ludzkich w wiedzę. Rozróżnienie i uszeregowanie tych pojęć nazywane 
jest w literaturze „hierarchiami wiedzy”. 
 Wiedza wykracza poza informacje, gdyż implikuje zdolność do rozwiązywania 
problemów, do inteligentnego zachowania się i działania8. Według W. Flakiewicza: 
informacja jest takim czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas 
rzeczywistości9. Wiedzę wykorzystuje się do pozyskiwania danych i informacji,  
z kolei kumulacja cząstek wiedzy zawartych w informacji tworzy nową wiedzę,  
a poszerzona wiedza pozwala dostrzegać więcej faktów i generować więcej infor-
macji. Można te zależności przedstawić za pomocą cyklu konwersji dane – infor-
macja – wiedza (rysunek 3).  
 

                                                 
6  D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25. 
7  Ibidem, s. 25. 
8  A. Zaliwski: Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000, s. 23. 
9  D. Jelonek: Budowanie przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa na bazie zarządza-

nia informacją, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref17_full.html (24.02.2011). 
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dane (surowe fakty)

informacje (dane+powiązanie+nadanie celu)

wiedza (informacje
             +zastosowanie)

mądrość
(wiedza
+intuicja

+doświadczenie)

 
 

Rys. 2.  Hierarchia wiedzy 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Brdulak J.: Zarządzanie…, op. cit., s. 14–15. 

 

 
 

Rys. 3.  Cykl konwersji dane – informacja – wiedza 

Źródło:  R. Zygała: Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 65. 
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 Wiedza jednak nie może być gromadzona tak jak dane i informacje na nośni-
kach technologicznych, dyskach twardych komputerów, w bazach danych lub hur-
towniach, jest bowiem zasobem ściśle związanym z człowiekiem, jego doświadcze-
niem, umiejętnościami, przekonaniami10. 
 Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie odbywa się w jego systemie 
informacyjnym. Przez system informacyjny można rozumieć czasowo i przestrzen-
nie wyodrębniony układ przetwarzania informacji, będący zbiorem celowo ze sobą 
powiązanych elementów, którymi są: źródła danych, metody ich gromadzenia  
i przetwarzania, kanały przepływu informacji, środki materialne i ludzie oraz miej-
sce przeznaczenia informacji11. 
 W systemie informacyjnym zachodzą następujące procesy12: 

 generowanie (produkcja) informacji, 
 gromadzenie (zbieranie) informacji, 
 przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie, archiwizacja) informacji, 
 przekazywanie (transmisja) informacji, 
 przetwarzanie (przekształcanie, transformacja) informacji, 
 udostępnianie (upowszechnianie) informacji, 
 interpretacja (translacja na język użytkownika) informacji, 
 wykorzystanie (użytkowanie) informacji. 

 Natomiast zarządzanie wiedzą może być rozumiane jako:  
 proces kreowania i wykorzystywania wiedzy do poprawy efektywności 

działań organizacji;  
 zarządzanie informacjami, wiedzą i doświadczeniem dostępnymi w organi-

zacji;  
 stymulowanie pracowników do dzielenia się wiedzą.  

 Według R. Zygały zarządzanie wiedzą powstało na skutek niedoceniania zna-
czenia roli informacji w kreowaniu i doskonaleniu wiedzy przedsiębiorstwa13. Bo-
wiem zarządzanie informacjami identyfikowano jako dziedzinę odnoszącą się do 
ściśle komputerowego przetwarzania danych, a bagatelizowano tzw. miękkie aspek-
ty wykorzystania informacji w organizacji14. 
 Zarządzanie wiedzą „osadzone” jest mocno na potencjale informacyjnym 
organizacji i jest przypuszczalnie efektem rozwoju zarządzania informacją15. Sys-
temy informacyjne są budulcem, w oparciu o który odbywa się zarządzanie wiedzą 
w przedsiębiorstwie. 

                                                 
10  A. Nowicki, M. Sitarska (red.): Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 18–19. 
11  B. Sojkin: Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009, s. 17. 
12  S. Łobejko: Systemy informacyjne…, op. cit., s. 21. 
13  R. Zygała: Podstawy zarządzania…, s. 63. 
14  Ibidem, s. 63. 
15  Ibidem, s. 64. 
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3. Pozyskiwanie wiedzy a systemy informatyczne 
 
 Konieczność budowy architektury informatycznej dla procesów pozyskiwania 
i upowszechniania wiedzy w organizacjach stosujących koncepcję zarządzania jest 
szeroko rozpoznawana przez autorów publikacji z tej dziedziny16. Fundamentem 
funkcjonowania organizacji opartej na wiedzy jest zarówno sprawne funkcjonowa-
nie techniki informatycznej, jak i prawidłowe zaprojektowanie procesów bizneso-
wych17. 
 Jest dzisiaj oczywiste, że pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy są powiązane 
z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych (informatycznych i tele-
komunikacyjnych). Technologie sieciowe (Internet, intranet, extranet) i bazy da-
nych otwierają przed zarządzaniem wiedzą ogromne możliwości18. 
 Trzeba jednak pamiętać, że systemy informatyczne operują na danych, udo-
stępniając informacje, nie są więc zasilane wiedzą ani wiedzy bezpośrednio nie 
udostępniają19. Systemy informatyczne wspierają systemy informacyjne przedsię-
biorstw i przez to mogą też stanowić wsparcie dla zarządzania wiedzą. 
 Napływ informacji jest obecnie tak duży, że człowiek sam bez pomocy tech-
nologii nie jest w stanie przetworzyć wszystkich informacji, jakimi dysponuje, po-
nadto systemy informatyczne często umożliwiają dostęp do danych, do których bez 
ich udziału nie mielibyśmy dostępu (np. repozytoria informacji zgromadzone na 
innych serwerach w sieci w innym zakątku ziemi). 
 Systemy informatyczne wspomagają poprzez sprawne zarządzanie informa-
cjami i danymi zarządzanie wiedzą, które pozostaje w gestii ludzi, bowiem nawet 
najinteligentniejszy system informatyczny nie jest w stanie podjąć decyzji w skom-
plikowanych warunkach biznesowych20. Żaden system informatyczny nie jest  
w stanie samodzielnie realizować zadań zarządzania wiedzą, ale wiele systemów 
informatycznych może wchodzić w skład systemu zarządzania wiedzą.21 
 W niektórych przypadkach system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 
może w ogóle nie korzystać z narządzi informatycznych, jednak są to przypadki 
rzadkie, prawie niespotykane. 
 Do narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą K. Klin-
cewicz zaliczył następujące rozwiązania22: 

                                                 
16  A. Zaliwski: Korporacyjne bazy…, op. cit., s. 141. 
17  Ibidem, s. 141. 
18  J. Brilman: Nowoczesne koncepcje…, op. cit., s. 421. 
19  D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 335. 
20  J. Brdulak: Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 24. 
21  D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.): Zarządzanie wiedzą…, op. cit., s. 335. 
22  Ibidem, s. 338–339. 
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 Business Intelligence – systemy analizujące dane ilościowe w celu identy-
fikacji trendów oraz ułatwienia podejmowania decyzji biznesowych; 

 systemy pracy grupowej – tworzące platformę do komunikacji i koordyna-
cji pracy grup roboczych, umożliwiające wymianę informacji i dokumen-
tów między pracownikami niezależnie od miejsca i czasu pracy; 

 systemy obiegu pracy – automatyzujące codzienną pracę biurową przez 
przydzielanie pracownikom indywidualnych zadań oraz gwarantowanie 
równomiernego rozkładu pracy; 

 systemy zarządzania relacjami z klientami – nakierowane na koordynację 
relacji między firmą a jej klientami; 

 systemy zarządzania dokumentami i treściami – systemy gromadzące  
i udostępniające dokumenty i zarządzające nimi oraz ich opisami; 

 portale korporacyjne – technologie internetowe, zapewniające pracowni-
kom i klientom firmy dostosowany do indywidualnych potrzeb dostęp do 
informacji pochodzących z wielu źródeł; 

 mechanizmy wyszukiwania – rozwiązania indeksujące zbiory informacji 
(głównie dokumenty) i umożliwiające wyszukiwanie na podstawie zada-
nych kryteriów, w tym występujących w dokumentach słów i zwrotów. 

 Systemy informatyczne dzięki zdolności szybkiego przetwarzania ogromnych 
ilości informacji, znacząco ułatwiają realizację funkcji systemu zarządzania wie-
dzą23. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Systemy informacyjne bazujące obecnie na technologiach informatycznych są 
podstawą rozwijania koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. 
 Dane i informacje, pochodzące zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i te 
docierające do przedsiębiorstwa z zewnątrz, muszą być tak przetworzone przez 
system informacyjny, aby stały się użyteczne dla przedsiębiorstwa w procesie za-
rządzania. 
 Istnieje ścisły związek pomiędzy informacją i wiedzą. Wiedza jest pozyski-
wana z przetworzonej informacji, dzięki kumulacji cząstek wiedzy zawartej w in-
formacji. Zatem zarządzanie wiedzą musi być osadzone głęboko na systemach in-
formacyjnych przedsiębiorstw. Zarządzanie wiedzą wywodzi się przypuszczalnie  
z rozwoju koncepcji zarządzania informacją. 
 
 
 

                                                 
23  Ibidem, s. 337. 
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INFORMATION SYSTEMS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT  
IN THE COMPANY 

 
 

Summary 
 
 There is a strong connection between information and knowledge. Human minds 
convert information into knowledge. Therefore, information systems play so essential 
part in the company's knowledge management.  
 The report presents the conception of knowledge management, connection be-
tween information and knowledge and information management and knowledge man-
agement, and also the role of information systems in the process of gaining knowledge. 
 

Translated by Anna Wallis 


