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ZASTOSOWANIE MAPY WIEDZY W KONTEKŚCIE 

REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSFERU TECHNO-

LOGII  

 

APPLICATION OF KNOWLEDGE MAP IN THE CON-

TEXT OF REGIONAL TECHNOLOGY TRANSFER 

SYSTEM  
 

Wobec rosnącego znaczenia zagadnień tworzenia stabilnej gospodarki opartej 

na wiedzy systemy wspierania transferu technologii i komercjalizacji są kluczowym 

instrumentem rozwoju innowacyjności gospodarek regionów i krajów UE. Zgodnie 

z kierunkami polityki UE i kraju należy podkreślić rosnące znaczenie wymiaru regio-

nalnego dla budowy efektywnych powiązań nauki i biznesu oraz stymulacji procesów  

transferu i komercjalizacji wiedzy. To na tym poziomie widoczna jest potrzeba nowych 

kompetencji oraz niestandardowego myślenia i postępowania. Według przewodnika 

RIS 3 Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji regiony 

muszą być „otwarte na relacje zewnętrzne, aby zająć odpowiednią pozycję w europej-

skich i globalnych łańcuchach wartości oraz poprawić swoje relacje i współpracę z in-

nymi regionami, klastrami i podmiotami innowacyjnymi”
1
. Efektywne wsparcie trans-

feru technologii powinno mieć systemowy i kompleksowy charakter, oparty na współ-

pracy sieciowej pomiędzy partnerami, przyczyniający się do szybszego przetwarzania 

innowacyjnych pomysłów na nowe produkty i usługi. Regionalny system transferu 

technologii (RSTT) powinien być otwarty i powiązany z zewnętrznymi systemami, sie-

ciami na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

W procesach zarządzania w systemach transferu technologii dominującą funkcję 

pełnią społeczne i kulturowe czynniki racjonalizacji przepływu wiedzy w sieciach, tj. 

budowa zaufania interpersonalnego, międzyorganizacyjnego, szerzej rozwój kapitału 

społecznego. W kontekście budowy efektywnych systemów transferu technologii duże 

znaczenie ma zarządzanie wiedzą. Szczególne znaczenie ma zarządzanie wiedzą 

w wymiarze strategicznym (Newell i in., 2002; Strojny, 2001), które prowadzi do 

zmiany filozofii zarządzania organizacjami funkcjonującymi w systemie sieciowym, 

odgrywa bowiem rolę integrującą i koordynującą wszystkie istotne elementy i procesy 

danego systemu. 

                                                 
* dr inż., Politechnika Śląska 
1 Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji – RIS 3, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl., 

Komisja Europejska. 
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 Regionalny system transferu technologii można zdefiniować jako zbiór instytucji i or-

ganizacji regionu powiązanych ze sobą sieciami relacji organizacyjnych, społecznych, 

kognitywistycznych uczestniczących w procesach promujących, transferujących wie-

dzę na potrzeby rozwoju regionu, otwartych na zewnętrzne sieci.  

Dla racjonalizacji procesów zarządzania wiedzą w organizacjach i sieciach 

współpracy istotne znaczenie mają relacje kognitywistyczne związane z procesami 

przepływu wiedzy, potencjałem kreowania i transferu wiedzy, wzajemnego komuni-

kowania się. Wpływa to na sprawność i efektywność systemów zarządzania wiedzą 

w regionie. Relacje organizacyjne w tego typu procesach dotyczą budowy sieci współ-

pracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami, struktury i systemu zarządzania. Mają 

one funkcje podrzędne dla skutecznego i efektywnego organizowania procesów zarzą-

dzania wiedzą: pozyskiwania, transferu, wykorzystania informacji – wiedzy, a przede 

wszystkim, generowania nowej wiedzy – podtrzymywania i rozwoju procesów inno-

wacyjnych
2
. Istotne znaczenie dla efektywności systemów transferu technologii mają 

również rozwiązania i systemy informatyczne, tworzenie baz wiedzy. Efektywność 

przepływu wiedzy i tworzenia nowej wiedzy organizacyjnej zależy od relacji społecz-

nych, od tego, w jaki sposób ludzie – uczestnicy danego podejmowanego wspólnego 

przedsięwzięcia – tworzą sieci relacji (powiązania wiedzy w procesie dzielenia się 

wiedzą), od potencjału kapitału społecznego, w tym również zaufania interpersonalne-

go i interorganizacyjnego. Dzielenie się wiedzą powinno odbywać się w atmosferze 

zaufania, a budowanie takiej atmosfery jest procesem długotrwałym. 

 

Znaczenie przepływów wiedzy w systemach transferu technologii 

 

Kluczowym czynnikiem racjonalizacji zarządzania w systemach transferu tech-

nologii jest doskonalenie procesów przepływu wiedzy w sieci pomiędzy węzłami wie-

dzy – poszczególnymi uczestnikami. Borghoff i Pareschi podkreślają, że przepływ 

wiedzy jest podstawowym celem zarządzania wiedzą
3
. W literaturze przedmiotu można 

spotkać różne ujęcia definiujące pojęcie przepływów wiedzy. Gupta i Govindarajan 

definiują przepływy wiedzy jako transfer wiedzy know-how, składający się z wiedzy 

specjalistycznej lub zewnętrznych danych rynkowych o wartości strategicznej
4
. W sys-

temach transferu technologii szczególne znaczenie ma przepływ wiedzy pomiędzy or-

ganizacjami. Dalmarco, Zawislak i Hulsink rozumieją przepływ wiedzy między orga-

nizacjami jako różnicę poziomów wiedzy pomiędzy instytucjami, określanymi przez 

dwa wymiary: kierunek przepływu i zawartość przekazywanej wiedzy
5
. 

Współpraca w ramach systemu transferu technologii opiera się na współpracy 

sieciowej poszczególnych partnerów, w szczególności organizacji wspierających typu 

                                                 
2  J. Stachowicz (red.), Intellectual Capital Management in Regional Pro-innovative Net-

works,Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2006. 
3 U.W. Borghoff, R. Pareschi, Information Technology for Knowledge Management, Springer-

Verlag, New York 1998, s. 8. 
4 A.K. Gupta, V. Govindarajan, Knowledge flows and the structure of control within multina-

tional firms, „Academy of Management Review” 1991, Vol. 16. 
5 G. Dalmarco, P. Zawislak, W. Hulsink, Knowledge Flow on Innovative Sectors. How can uni-

versity-industry relations in the Netherlands bring new outcomes to innovation in Brazil?, w: 9th 

GLOBELICS International Conference, 2011, Buenos Aires. 9th GLOBELICS International 

Conference 2011, vol. 1. 
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centra transferu technologii, parki technologiczne, instytucje sektora B+R oraz przed-

siębiorstwa. Podstawą tej współpracy w procesie transferu technologii jest sprzyjające 

efektom synergicznym tworzenie, gromadzenie, wykorzystywanie wiedzy i dzielenie 

się nią na potrzeby komercjalizacji. W systemach transferu technologii wiedza prze-

pływa w relacjach między ludźmi i w relacjach międzyorganizacyjnych w sieciach 

współpracy, które pozwalają m.in. odnaleźć ekspertów, partnerów technologicznych 

oraz źródła wiedzy o dużej wartości. Systemy takie uwzględniają specyficzne cechy 

branżowe, specjalizacje technologiczne, dla danego obszaru kreując innowacyjne śro-

dowisko sprzyjające transferowi i komercjalizacji technologii. „Sieć w szerokim rozu-

mieniu jest strukturą relacji wiążących jednostki lub grupy społeczne w centra aktyw-

ności społecznych, strukturą powiązań będących jednocześnie relacjami organizacyj-

nymi, kognitywistycznymi i społecznymi, które są nierozłączne i wzajemnie się wa-

runkują”
6
. Sieci przyczyniają się do efektów synergicznych w obszarach przepływu 

wiedzy, zmniejszają ryzyko związane z realizacją przedsięwzięć transferu technologii 

mających generować efekty wdrażania, dyfuzji innowacji w praktyce. Sieć funkcjonuje 

prawidłowo, jeśli uczestnicy dzielą się własną wiedzą z innymi. Dzięki temu sieci mają 

charakter policentryczny – nie rozpadają się w wypadku odejścia jednego z ekspertów
7
. 

Główną rolę w tych procesach odgrywają formalne zespoły robocze oraz formalne 

i nieformalne sieci kontaktów, rozwijające się ponad   organizacyjnymi barierami 

i wewnątrz nich
8
. Nieformalne interakcje pomiędzy uczestnikami zachodzą podczas 

konferencji, szkoleń, seminariów, targów, budując więzi społeczne, przyjacielskie, do-

radcze w obrębie procesów transferu technologii.  

W systemach transferu technologii duże znaczenie ma nie tylko wewnętrzny, 

lecz także międzyorganizacyjny transfer wiedzy. Połączenie wewnętrznego i między-

organizacyjnego transferu wiedzy zaproponował Svieby. Wyróżnia on dziewięć pod-

stawowych przepływów wiedzy, które mogą tworzyć wartość dla organizacji, twier-

dząc, że kluczem do budowania wartości jest efektywność transferu i konwersji wie-

dzy
9
: 

1) polepszenie przepływu wiedzy pomiędzy jednostkami;  

2) polepszenie przepływu wiedzy od jednostek do struktury zewnętrznej;  

3) polepszenie przepływu wiedzy od struktury zewnętrznej do jednostek;  

4) polepszenie przepływu wiedzy od jednostek (kompetencji indywidualnych) do 

struktury wewnętrznej;  

5) polepszenie przepływu wiedzy od struktury wewnętrznej do jednostek (kompe-

tencji indywidualnych);  

6) polepszenie przepływu wiedzy w zakresie struktury zewnętrznej;  

7) polepszenie przepływu wiedzy od zewnętrznej do wewnętrznej struktury;  

8) polepszenie przepływu wiedzy od wewnętrznej do zewnętrznej struktury;  

9) polepszenie przepływu wiedzy w zakresie struktury wewnętrznej;  

10) maksymalizacja kreacji wartości, czyli podejście całościowe. 

                                                 
6 J. Stachowicz (red.), op. cit. 
7 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2004. 
8 T. Kalling, A. Styhre, Knowledge Sharing in Organizations, Copenhagen Business School 

Press, 2003. 
9 Ibidem. 
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Transfer wiedzy pomiędzy jednostkami powinien być procesem nie jednostron-

nym, ale dwustronnym, który wzmacnia kompetencje obu stron. Transfer tych kompe-

tencji zależy od przekształcania wiedzy cichej w wiedzę jawną, a następnie znów 

w wiedzę cichą w niekończącej się spirali (Nanonaka, Takeuchi, 1995). Do najtrudniej-

szych wyzwań w dziedzinie zarządzania wiedzą należą obecnie stymulowanie i wspo-

maganie procesów dzielenia się wiedzą w organizacji, zwłaszcza trudno uchwytną 

wiedzą niejawną
10

. Istotne jest stworzenie odpowiednich mechanizmów, dzięki którym 

wiedza będzie rozpowszechniana bez przeszkód nie tylko wśród danego poziomu or-

ganizacyjnego, ale i na innych poziomach, ponadto w taki sposób, aby przepływy wie-

dzy w ramach systemu polegały na nieustannej interakcji i odbywały się w dwie strony 

na wszystkich poziomach. Ma to duże znaczenie dla budowania zintegrowanych 

i kompleksowych systemów transferu technologii na poziomie regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym.  

Dla racjonalizacji procesów przepływów wiedzy w organizacjach istotne zna-

czenie ma świadomość dualnego charakteru wiedzy i procesów poznawczych. Każdy 

proces poznawczy, w tym również zarządzanie, ma dualną naturę; jako proces kogni-

tywistyczny i autopojetyczny (Nonaka, Luhmann, Stachowicz). W procesie poznaw-

czym autopojetycznym według Luhmanna następuje samoodtwarzanie systemu, struk-

tury wiedzy organizacyjnej. Trwanie tego systemu zależy od wykonywanych przez 

niego operacji, które składają się na proces autopojetyczny, tj. proces samowytwarza-

nia się systemów. Natomiast kognitywistyczny charakter organizacji można ujmować 

jako system przetwarzania informacji i wiedzy w procesach zarządzania strategicznego. 

Racjonalizacja procesów strategicznych w takim ujęciu prowadzi do konieczności bu-

dowy i rozwoju sieci, np. w celu obniżania kosztów, pozyskania zasobów
12

. Podejście 

to istotne jest dla pozyskania informacji i wiedzy kompleksowej w celu rozwinięcia 

i komercjalizacji innowacji. 

    

Mapowanie wiedzy w sieciach współpracy, systemach transferu technologii 

 

Jednym z ważnych zadań w systemie transferu technologii umożliwiającym 

efektywne wykorzystanie wiedzy jest jej ujawnienie i zlokalizowanie zasobów wiedzy. 

Przy lokalizacji zasobów wiedzy pomocne może być sporządzenie mapy wiedzy. Kon-

cepcje wykorzystania map wiedzy jako narzędzia lokalizacji wiedzy zaproponował Ep-

pler, a rozpropagowali Probst, Raub, Romhardt i inni. Mapy wiedzy są graficznym od-

wzorowaniem wzajemnych zależności między istniejącymi w organizacji aktywami 

intelektualnymi, źródłami wiedzy i jej strukturami oraz zastosowaniami (Eppler 

1997)
13

. Vail zdefiniował mapę wiedzy jako wizualne przedstawienie zdobytych in-

formacji oraz powiązań, które umożliwiają efektywną komunikację i poznawanie wie-

dzy w różnych przekrojach i z różnym stopniem szczegółowości
14

.  

                                                 
10 A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. 
 

12 J. Stachowicz, Social capital in cluster organization and development management: the expe-

riences from organizing industrial cluster in Silesia province, in: E. Bojar, Z. Olesiński (eds.), 

The Emergence and Development of Clusters in Poland, Difin Publishing, Warsaw 2007, s. 78–

88. 
13 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit. 
14 E. Mail, Mapping Organizational Knowledge, „Knowledge Management Review”, Issue 8, 

May/June 1999.  
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Współcześnie, w czasach, gdy istotny jest szybki dostęp do wiedzy, który decy-

duje o przewadze konkurencyjnej, mapowanie wiedzy zyskuje coraz bardziej na zna-

czeniu. Mapowanie wiedzy może być różne, mapy wiedzy pozwalają nie tylko na zlo-

kalizowanie wiedzy, ale też na diagnozę stanu obecnego, identyfikację rodzaju wiedzy, 

a także występujących barier. W przypadku organizacji funkcjonujących w sieci ma to 

szczególne znaczenie
15

. Mapowanie wiedzy jest procesem strukturyzacji wiedzy roz-

proszonej w ramach organizacji, w tym także zespołów wchodzących w skład organi-

zacji sieciowej. Mapy wiedzy zwiększają również dostępność różnych rodzajów wie-

dzy dla wielu osób, w dowolnym miejscu i czasie
16

. Oferują więc podejście wielowy-

miarowe, pozwalające na identyfikację pod względem lokalizacji, czasu, rodzaju i ja-

kości wiedzy, powiązań i wzajemnych relacji. Ułatwiają zatem efektywne dzielenie się 

wiedzą pomiędzy uczestnikami. 

W literaturze przedmiotu można spotkać różne klasyfikacje map wiedzy. Probst, 

Raub i Romhardt wyróżnili następujące typy map wiedzy
17

: 

 topograficzne mapy wiedzy – pozwalają zlokalizować osoby posiadające okre-

ślone umiejętności i wiedzę oraz określić poziom tej wiedzy, umożliwiają szyb-

kie znalezienie osób dysponujących określonym rodzajem kwalifikacji w orga-

nizacji; 

 mapy zasobów informacji –  określają ich rozmieszczenie i sposób przechowy-

wania, dostarczają użytkownikowi informacji dotyczących ich dalszego prze-

twarzania; 

 systemy informacji geograficznej (geographical information system, GIS) – słu-

żą do ustalenia geograficznego rozmieszczenia zasobów wiedzy; 

 mapy źródeł wiedzy – określają, kto w zespole, w całej organizacji lub w jej 

otoczeniu dysponuje wartościowymi zasobami wiedzy, które mogą zostać wy-

korzystane w razie potrzeby w konkretnych projektach; 

 macierze wiedzy – służą do prezentacji aktywów intelektualnych w formie 

dwuwymiarowych macierzy.  

W zarządzaniu wiedzą, budowaniu map wiedzy można wyróżnić zarówno po-

dejście zasobowe, jak i procesowe. Podejście procesowe skupia się na działaniach, 

wzorcach procesów, wykonawcach i ich roli, łączy zatem dostępne w organizacji zaso-

by wiedzy oraz kluczowe kompetencje z orientacją na wybrane pola aktywności orga-

nizacji oraz współpracę z otoczeniem. Podejście zasobowe natomiast skupia się na ta-

kich elementach jak źródła danych, nośniki wiedzy, dokumenty, osoby, eksperci. 

Wexler wśród typów map wiedzy ze względu na cel, w jakim są sporządzone, wyróż-

nia następujące ich rodzaje
18

:  

 mapy kompetencji (ang. competence maps) – „kto-co?”, opisują dostępne kom-

petencje i wiedzę specjalistyczną; 

 mapy strategii (ang. strategy maps) – „po co?”, wskazują celowość i możliwość 

wykorzystania wiedzy; 

                                                 
15 K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Akademia Ekonomiczna im. 

Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007. 
16 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit. 
17 Na podstawie: G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, op. cit., s. 87–89. 
18 M.N. Wexler, The who, what and why of knowledge mapping, „Journal of Knowledge Man-

agement” 2001, vol. 5, nr 3, s. 249–263. 
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 mapy koncepcji (ang. concept maps) – „co już wiemy?”, opisują istniejące po-

mysły; 

 mapy przyczynowo-skutkowe (ang. causual maps) – „jak działa?”, służą opiso-

wi przebiegu procesów; 

 mapy poznawcze (ang. cognitive maps) – „jak rozwiązać problem?”, opisują 

stosowane rozwiązanie w zakresie zidentyfikowanych problemów, wskazują al-

gorytm postępowania. 

Wykorzystanie narzędzia, jakim jest mapa wiedzy, może mieć realny wpływ na 

skuteczność zarządzania wiedzą i efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego, 

w tym kapitału społecznego w sieci, jaką jest regionalny system transferu technologii. 

Sieciowy charakter współpracy w ramach tego systemu ujawnia potrzebę identyfikacji 

informacji o wiedzy, jaką posiadają poszczególni uczestnicy procesu transferu techno-

logii, określenie potencjału i możliwości przekształcania wiedzy. Właściwa konfigura-

cja partnerów i ich współpracy może być ważna dla całego procesu transferu i komer-

cjalizacji technologii, począwszy od kreowania idei, pomysłu po wprowadzenie inno-

wacji na rynek. Zastosowanie mapy wiedzy sieci może odegrać ważną rolę w identyfi-

kacji wiedzy każdego z uczestników systemu transferu technologii, a w efekcie racjo-

nalizacji tego systemu.  

Koncepcja zastosowania map wiedzy w regionalnym systemie transferu techno-

logii zintegrowanym z zewnętrznymi systemami 

W Polsce nie ma kompleksowego i sprawnego organizacyjnie systemu wspiera-

nia transferu i komercjalizacji technologii, na który składają się instytucje i działania 

prowadzące do przekształcania wiedzy w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiąza-

nia organizacyjne i marketingowe. Polski system transferu i komercjalizacji technologii 

ma charakter lokalny, jest słabo przygotowany na wyzwania globalizacji i integracji 

europejskiej
19

. Pomimo funkcjonujących w Polsce wielu sieci o różnym zasięgu działa-

jących na rzecz transferu technologii brakuje systemu integrującego te sieci, ich bazy 

wiedzy. Wśród sieci działających w Polsce w zakresie transferu technologii można wy-

różnić m.in. następujące sieci o zasięgu
20

: 

 międzynarodowym – Enterprise Europe Network (EEN),  

 krajowym – np. Krajowa Sieć Innowacji (KSI), Ogólnopolska Sieć Transferu 

Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP (STIM), 

 regionalnym (w poszczególnych województwach, np. w województwie śląskim, 

działa Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii – RSPTT).  

Działalność tych sieci opiera się na podobnych zasadach, przy wykorzystaniu 

podobnych metod i narzędzi, np. baz ofert i zapytań technologii, baz ekspertów, plat-

form internetowych. Sieci te pozwalają odnaleźć ekspertów, poszukiwane rozwiązania 

innowacyjne, kojarzą oferentów z potencjalnymi odbiorcami technologii, identyfikują 

potrzeby i potencjał innowacyjny organizacji, firm, pomagają w negocjacjach w proce-

sie transferu technologii. Wykorzystywane są w tych sieciach różne podobne metody 

                                                 
19 K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technolo-

gii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010. 
20 J. Machnik-Słomka, Znaczenie sieci innowacji i transferu technologii w procesie pozyskania 

i wdrażania  innowacji na przykładzie Enterprise Europe Network, w: J. Machnik-Słomka, 

I. Kłosok-Bazan (red.), Wdrażanie innowacji w gospodarce wodociągowej, Wydawnictwo Insty-

tutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Katowice–Warszawa 2009, s. 18. 
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i formy komunikacji: internet, elektroniczne bazy danych, konferencje, szkolenia, 

warsztaty technologiczne, spotkania brokerskie, grupy tematyczne, sprzyjające budo-

waniu więzi, zaufania pomiędzy uczestnikami sieci. Problemami funkcjonujących sieci 

są jednak  niewystarczająca ich efektywność, występujące bariery współpracy i prze-

pływu wiedzy pomiędzy uczestnikami sieci w procesie transferu technologii.  

Dla racjonalizacji zarządzania procesami przepływu wiedzy w regionalnych 

systemach transferu technologii (RSTT) istotne jest ich doskonalenie. W literaturze 

przedmiotu brak jest opisanych prac, które racjonalizowałyby przepływy wiedzy w ist-

niejących systemach transferu technologii. Pomocne w tym może być zastosowanie 

map wiedzy w celu: 

 analizy międzyorganizacyjnego transferu wiedzy, w tym analizy determinant 

przepływu wiedzy, relacji na poziomie regionalnego systemu transferu techno-

logii, także w kontekście powiązań krajowych i międzynarodowych; 

 zilustrowania natężenia strumieni przepływów wiedzy w systemie; 

 diagnozy roli i relacji wzajemnych poszczególnych aktorów dla budowy krea-

tywnej współpracy w ramach systemu.  

W oparciu zarówno o analizę literatury przedmiotu, jak i doświadczenia opisanych 

systemów wspierających transfer technologii oraz własne doświadczenia na rysunku 1 zo-

stała zilustrowana koncepcja zastosowania map wiedzy w ramach regionalnego systemu 

transferu technologii (RSTT) zintegrowanego z systemami zewnętrznymi.  

 

Rysunek 1. Model zintegrowany regionalnego systemu transferu technologii (RSTT) – 

struktura mapy wiedzy RSTT w kontekście procesu transferu technologii  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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W tworzeniu baz wiedzy, przepływie wiedzy w systemie transferu technologii 

istotną rolę odgrywają rozwiązania i technologie informatyczne. Platforma internetowa 

umożliwia realizację funkcji wynikających z powiązań wewnętrznych oraz powiązań 

z otoczeniem zewnętrznym sieci. Z jednej strony umożliwia promocję technologii 

umieszczanych w bazie danych, z drugiej strony pozwala na aktywne poszukiwanie 

partnerów i rozwiązań technologicznych.  

Ważnym elementem systemów informacyjnych jest umiejętna kodyfikacja wie-

dzy, która umożliwia dotarcie do jej źródeł w szybkim i odpowiednim momencie. 

Technologie mobilne, globalne sieci komputerowe ułatwiają natychmiastowe i szybkie 

kontakty pomiędzy uczestnikami sieci, zwiększając sprawność i efektywność przepły-

wu i wykorzystania wiedzy na potrzeby transferu technologii. W przepływie wiedzy 

w sieci mogą być wykorzystywane następujące elementy systemów informacyjnych
21

: 

 bazy wiedzy, bazy danych, 

 systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, koordynujące 

współpracę z partnerami/klientami, 

 systemy obiegu dokumentów, 

 wideokonferencje, telekonferencje, 

 internet, intranet,  

 technologie mobilne. 

Ważne, aby za pomocą różnych mechanizmów, narzędzi (m.in. bazy wiedzy) 

wiedza była rozpowszechniana nie tylko wśród danego poziomu organizacyjnego, ale 

także przemieszczana na inne poziomy przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, 

opartych na otwartym oprogramowaniu, otwartej innowacji.  

 

Podsumowanie 

 

Systemy transferu technologii oparte na współpracy sieciowej mogą odgrywać 

ważną rolę w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poszcze-

gólnych regionów. Współczesne kierunki polityki innowacyjnej oraz doświadczenia 

wskazują na potrzebę organizacji w Polsce spójnego i kompleksowego systemu wspie-

rania transferu technologii, który oparty byłby na współpracy i efektywnych przepły-

wach wiedzy międzyorganizacyjnej na różnych poziomach: regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym.  

Konieczne są również rozwiązania społeczne, organizacyjne, strukturalne i sys-

temowe racjonalizujące procesy transferu technologii, integrujące istniejące bazy wie-

dzy, informacji.  

Przedstawiona w artykule koncepcja zastosowania map wiedzy w regionalnym 

systemie transferu technologii pozwoliłaby na diagnozę i analizę pod kątem racjonali-

zacji procesów przepływu wiedzy. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 A. Błaszczuk, Korzyści zarządzania wiedzą, w: A. Błaszczuk, J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawlu-

czuk (red.), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004, s. 54–55. 
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STRESZCZENIE 

 

System transferu technologii jest kluczowym instrumentem rozwoju innowacyj-

ności gospodarek regionów i krajów Unii Europejskiej. W konstruowaniu tego systemu 

w naszym kraju słabo uwzględnia się czynniki: społeczno-kulturowe, zaufanie, prze-

pływy wiedzy. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie koncepcji zastosowania map 

wiedzy w regionalnym systemie transferu technologii zintegrowanym z zewnętrznymi 

systemami. W artykule omówiono znaczenie mapowania wiedzy w kontekście dosko-

nalenia i racjonalizacji przepływów wiedzy w regionie w sieciach współpracy w proce-

sie transferu technologii. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: system transferu technologii, zarządzanie wiedzą, mapy wie-

dzy 

 

SUMMARY 

 

Technology transfer system is a key instrument for innovation development of 

regional and national economies in European Union. In creating the system in our 

country, socio-cultural factors such as trust, knowledge flows within network are rarely 

taken into account. The main object of article is presentation conceptions application of 

knowledge map in the regional technology transfer system integrated with external 

technology transfer systems. In present chapter it talk over importance of knowledge 

mapping in the context of improving and rationalizing knowledge flows within net-

works in regions within the processes of technology transfer.  

        

KEYWORDS: technology transfer system, knowledge management, knowledge map 

 


