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Procesy zarzÈdzania wiedzÈ
jako wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy
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Artykuï dotyczy wiedzy naukowo-technicznej oraz jej potencjaïu innowacyjnego w gospodarce
opartej na wiedzy. Procesy zwiÈzane z transferem wiedzy oraz zarzÈdzanie wiedzÈ czÚsto
decydujÈ o sukcesie innowacyjnym. ZarzÈdzanie wiedzÈ jest równieĝ czÚsto motywem przewodnim wspóïpracy miÚdzyorganizacyjnej ukierunkowanej na tworzenie nowych rozwiÈzañ
technologicznych. W artykule przedstawiono wyniki badañ dotyczÈcych zarzÈdzania wiedzÈ
przeprowadzonych wĂród przedsiÚbiorstw i oĂrodków naukowych zaangaĝowanych we wspóïpracÚ w ramach projektów badawczo-rozwojowych wspóïfinansowanych przez FederacjÚ
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Narodowe
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Knowledge Management Processes
as a Challenge of Knowledge-Based Economy
The article concerns the idea of knowledge and its innovative potential in the knowledge-based
economy. The processes related to the knowledge transfer and knowledge management are
often considered as factors determining the success in innovativeness. Knowledge management is also an important issue in inter-organizational cooperation since it considerably helps
in the development of new technological solutions. The article provides research results on
knowledge management conducted among enterprises and scientific units involved in cooperation under R&D projects co-financed by the Polish Federation of Engineering Associations
and the National Centre for Research and Development.
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1. Wprowadzenie
Wiedza stanowi podstawowe ěródïo
przewagi konkurencyjnej w dzisiejszej
dynamicznie zmieniajÈcej siÚ gospodarce.
PrzedsiÚbiorstwa muszÈ nieustannie dostosowywaÊ siÚ do zmieniajÈcych siÚ potrzeb
nabywców, ciÈgïych zmian technologicznych czy teĝ zawirowañ pojawiajÈcych siÚ
w ich bliĝszym i dalszym otoczeniu. Jednoczenie sukces gospodarczy zaleĝy od siïy
oddziaïywania na interesariuszy oraz od
umiejÚtnoĂci wykorzystania ich potencjaïu
na potrzeby przedsiÚbiorstwa. NiezbÚdna
do jego osiÈgniÚcia jest zaĂ umiejÚtnoĂÊ
zarzÈdzania wiedzÈ.
Jednym z popularnych ěródeï wiedzy,
dostÚpnych dla firm technologicznych, jest
wiedza powstajÈca w jednostkach Ăwiata
nauki. Wspóïpraca biznes – nauka stanowi
czÚsto okazjÚ do pozyskania wraĝliwych
informacji, na podstawie których innowacyjnie usposobiony przedsiÚbiorca moĝe
budowaÊ pozycjÚ konkurencyjnÈ w otoczeniu. Celem artykuïu jest zbadanie, który
aspekt zarzÈdzania wiedzÈ we wspóïpracy
jest najwaĝniejszy wedïug zaangaĝowanych w niÈ przedsiÚbiorców i naukowców:
(a)babsorpcja wiedzy od partnera; (b) przepïyw wiedzy wewnÚtrznej; (c) przepïyw wiedzy do partnera czy (d) jej transformacja
wbinnowacje?

2. Popyt na wiedzÚ w nowoczesnej
gospodarce
W ostatnich dziesiÚcioleciach obserwujemy w krajach rozwiniÚtych stopniowe
przechodzenie od tradycyjnie rozumianego przemysïu w stronÚ gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy),
której podstawowÈ siïÈ sprawczÈ staïa siÚ
wiedza oraz umiejÚtnoĂÊ zarzÈdzania jej
przepïywem (np. Goldfarb i Henrekson,
2003, s.b639–640; Matusiak, 2010, s. 16, Pietruszka-Ortyl, 2020, s. 13–14; Szymañska,
2021, s. 61–63). W tak rozumianej rzeczywistoĂci gospodarczej rozwój innowacyjny
jest uzaleĝniony od podaĝy nowoczesnej
wiedzy naukowo-technicznej, a jej uczestnikami sÈ podmioty utrzymujÈce przewagi
konkurencyjne oparte na znajomoĂci oraz
wykorzystaniu unikalnej wiedzy. W gospodarce opartej na wiedzy najistotniejsza
jest bowiem umiejÚtnoĂÊ innowacyjnego
myĂlenia, która determinuje szybkoĂÊ
usprawniania procesów, czas generowania
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nowych produktów i usïug, a w konsekwencji teĝ – zdolnoĂÊ do dostosowywania siÚ do
zmieniajÈcych siÚ warunków biznesowych
(Pisz, 2015, s. 17). W podobnym tonie pisze
Wrzecioniarz, wedïug którego „w gospodarce opartej na wiedzy najwiÚkszÈ wartoĂciÈ sÈ ludzkie mózgi” (2012, s. 18). To
umiejÚtnoĂÊ ich skutecznego wykorzystania w danej gospodarce przekïada siÚ na
rozwój przedsiÚbiorczoĂci, wzrost jakoĂci
badawczej oĂrodków naukowych oraz bogacenie siÚ spoïeczeñstwa.
Ekonomia postindustrialna opiera
swoje funkcjonowanie na czterech filarach
(Matusiak, 2010, s. 13–15): (1) stopniowym
odchodzeniu od przemysïu; (2) wzroĂcie
znaczenia zaawansowanych technologii;
(3) rosnÈcej roli usïug w miÚdzynarodowej
gospodarce oraz (4) pojawianiu siÚ struktur
sieciowych wykorzystujÈcych rzadkie umiejÚtnoĂci duĝej liczby wspóïpracujÈcych ze
sobÈ podmiotów. Ponadto, granice pomiÚdzy poszczególnymi podmiotami zacierajÈ siÚ coraz bardziej, natomiast kaĝda
z organizacji musi uwzglÚdniaÊ wb swoich
decyzjach opinie oraz potrzeby grup interesariuszy (Obïój, 2014, s. 188). W tak
rozumianej rzeczywistoĂci gospodarczej
mamy do czynienia ze zjawiskiem, które
Koěmiñski opisaï jako „uogólnionÈ niepewnoĂÊ”, wynikajÈcÈ jego zdaniem „zbtempa,
zakresu, zasiÚgu, gïÚbokoĂci i szybkoĂci
rozchodzenia siÚ zmian w zglobalizowanej gospodarce” (2004, s. 7). Przejawia
siÚ ona w trudnoĂci przewidywania coraz
czÚstszych i coraz bardziej nieoczekiwanych
zawirowañ wewnÈtrz firmy i w jej otoczeniu, ab takĝe w ograniczonym, nieliniowym
dostÚpie do wiedzy.
Równolegle z rozwojem gospodarek
opartych na wiedzy stale roĂnie popyt
na nadajÈcÈ siÚ do komercjalizacji wiedzÚ naukowo-technicznÈ. PrzedsiÚbiorcy
zauwaĝyli bowiem, ĝe dostÚp do najnowszej wiedzy oraz jej wykorzystanie w formie nowoczesnych technologii przekïada
siÚ na wzrost tworzonej w firmach wartoĂci,
a w efekcie na ich pozycjÚ konkurencyjnÈ.
To wïaĂnie od poziomu wykorzystania
wewnÚtrznych i zewnÚtrznych ěródeï wiedzy w coraz wiÚkszym zakresie zaleĝy zdolnoĂÊ firmy do bycia innowacyjnym, a wiÚc
do konsekwentnego wprowadzania innowacji na rynek. Uczestnicy gospodarek opartych na wiedzy potrafiÈ istotnie powiÚkszyÊ
spektrum swoich strategicznych moĝliwoĂci dziÚki pozyskiwaniu informacji poprzez
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kanaïy teleinformatyczne i skutecznemu
wykorzystywaniu sieci w wymianie wiedzy
(Balcerzak, 2009, s. 39–40; Szortyka, 2020,
s. 25). Wobec szumu informacyjnego oraz
„nawaïnicy” nowych technologii postÚpujÈ
teĝ oni coraz czÚĂciej w sposób maïo racjonalny i stajÈ siÚ oportunistyczni w realizacji
swoich celów.
DÈĝenie do pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy jest równieĝ cechÈ charakterystycznÈ spoïeczeñstwa informacyjnego,
które aktywnie posïuguje siÚ technologiami informacyjnymi w celu zdobywania
wiedzy i kontaktowania siÚ ze Ăwiatem.
Spoïeczeñstwo to ma do odegrania dwojakÈ rolÚ w procesie zarzÈdzania wiedzÈ:
z jednej strony, dÈĝÈc do dobrobytu, stymuluje wykorzystywanie wysokiej jakoĂci
wiedzy technologicznej przez firmy technologiczne, z drugiej zaĂ – dostarcza na rynek
pracowników intelektualnych, chÚtnych do
tworzenia wiedzy, wchodzenia w sieci relacji i dzielenia siÚ niÈ z otoczeniem.

3. Wyzwania na drodze Polski
w kierunku gospodarki opartej
na wiedzy
Polska aspiruje do trwaïego wïÈczenia
siÚ w poczet postindustrialnych gospodarek
opartych na wiedzy. Wedïug JÚdrzejczaka
ibSterniczuka nasza gospodarka zakoñczyïa
wïaĂnie tzw. trzeciÈ nieciÈgïoĂÊ rozwojowÈ, zwiÈzanÈ z procesem „transformacji od zbankrutowanego systemu PRL do
zdrowego rozsÈdku gospodarki rynkowej”
i wchodzi w tzw. czwartÈ nieciÈgïoĂÊ, której celem jest dogonienie Zachodu jako
równorzÚdny, wysoko innowacyjny gracz
na globalnej scenie rynkowej (2020, s. 49).
Autorzy ci sÈ zgodni, ĝe wyzwanie to jest
duĝo trudniejsze i wymaga skoordynowanego wysiïku innowacyjnego na wielu
szczeblach naszej gospodarki. OpiniÚ tÚ
potwierdza chociaĝby Brzeziñski, wedïug
którego „budowanie spoïeczeñstwa wiedzy
i gospodarki opartej na wiedzy jest moĝliwe, gdy poziom rozwoju gospodarki tradycyjnej osiÈga potencjaï, na którym moĝna
juĝ bazowaÊ w drodze do postÚpu i rozwoju technologicznego wiÚkszoĂci przedsiÚbiorstw” (2017, s. 41).
Niestety, jak wskazuje Okoñ-Horodyñska, „odsuniÚcie Polski na dïuĝszy okres
od tzw. gïównego nurtu cywilizacyjnego
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doprowadziïo do zanikania zachowania
przedsiÚbiorczego, a co gorsza, do eliminacji schumpeterowskiej koncepcji przedsiÚbiorcy-innowatora, rozumiejÈcego i kierujÈcego siÚ zasadÈ: byÊ przedsiÚbiorczym
albo zginÈÊ” (2004, s. 11). TÚ negatywnÈ
narracjÚ powielajÈ teĝ Matusiak ib Guliñski z zespoïem. PiszÈ oni, ĝe Polska wciÈĝ
jest „krajem peryferyjnym technologicznie,
którego wkïad w globalny sektor nauki,
badañ i technologii jest znikomy” (2010,
s. 7). Taki stan rzeczy stanowi, ich zdaniem, najwiÚksze strategiczne zagroĝenie
dla naszej gospodarki w XXI wieku ib jest
przyczynÈ „dryfu rozwojowego”, emigracji
najzdolniejszych jednostek oraz marginalizacji politycznej i gospodarczej Polski.
Spostrzeĝenia ekspertów sÈ zgodne
zb raportami Komisji Europejskiej, wedïug
których polska gospodarka odstaje pod
wzglÚdem innowacyjnoĂci od gospodarek
krajów czïonkowskich i ma wyraěne problemy z nadganianiem dzielÈcej jej luki
innowacyjnej (KE, 2018; 2019; 2020).
Szczególnie nieciekawie wyglÈda jednak
pozycja Polski w kategoriach: (1) otwartoĂÊ,
doskonaïoĂÊ i atrakcyjnoĂÊ systemu badawczego (open, excellent and attractive research
system) oraz (2) powiÈzania i przedsiÚbiorczoĂÊ (linkages & entrepreneurship). Aby
wyniki dla danej gospodarki byïy w obydwu wspomnianych kategoriach wysokie,
potrzebne sÈ skuteczne systemy transferu
wiedzy, a takĝe umiejÚtnoĂci akumulowania
wiedzy naukowej przez Ăwiat biznesu oraz
wykorzystywania jej do promowania innowacji na rynku.
Jednym z problemów kojarzonych
zb zastojem innowacyjnym w Polsce jest
brak ĂwiadomoĂci wagi oraz potencjaïu
praktycznego posiadanej wiedzy wĂród
wielu pracowników naukowych, co wynika
z niedostatecznych tradycji zwiÈzanych
zb transferem wiedzy do gospodarki i spoïeczeñstwa (Wrzecioniarz, 2012, s. 18–21).
UmiejÚtnoĂÊ skutecznej wspóïpracy biznesu z naukÈ i komercjalizacji wyników
badañ naukowych wymaga bowiem zaangaĝowania wszystkich aktorów sceny innowacji i wsparcia systemowego. JednoczeĂnie, wysoki poziom tej wspóïpracy moĝe
staÊ siÚ istotnym boděcem rozwojowym dla
gospodarki i wpïynÈÊ na jakoĂÊ ĝycia spoïeczeñstwa.
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4. Znaczenie wiedzy we wspóïpracy
przedsiÚbiorstw z podmiotami
otoczenia
Doniesienia literaturowe wskazujÈ, ĝe
relacje polskich firm przemysïowych z podmiotami otoczenia majÈ przede wszystkim
charakter pionowy, charakterystyczny dla
ïañcuchów dostaw. Zdecydowanie rzadziej
prowadzÈ one do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, dziaïalnoĂci innowacyjnej czy teĝ doradztwa w zakresie zarzÈdzania ib organizacji pracy (np.: Nowak, 2012,
s.b 291; ¥wiadek, 2017, s. 258). Tymczasem
procesom innowacyjnym towarzyszÈ przepïywy informacji, wiedzy oraz technologii
pomiÚdzy wspóïpracujÈcymi podmiotami.
Doz i Hamel wskazujÈ na trzy podstawowe motywy zwiÈzane z tworzeniem wartoĂci (value-creating logics), powodujÈce
chÚÊ wspóïpracy z podmiotami otoczenia
(1998, s. 36–38, 89):
1) zdobywanie umiejÚtnoĂci konkurencyjnych przez wspóïpracÚ – firmy mogÈ
liczyÊ na pozyskanie sojuszników wĂród
dotychczasowych konkurentów rynkowych; moĝe teĝ nimi kierowaÊ chÚÊ
wspólnego zdominowania rynku w celu
stworzenia standardów nieosiÈgalnych
dla konkurentów;
2) wykorzystanie wspólnej puli kluczowych
umiejÚtnoĂci i zasobów (cospecialization) – przykïadem takiej wiÚzi moĝe byÊ
koalicja pomiÚdzy silnÈ globalnÈ firmÈ
ab lokalnym przedsiÚbiorcÈ, posiadajÈcym kontakty w otoczeniu;
3) nauka oraz zdobywanie kompetencji od
partnera, na przykïad w wyniku wspólnej
interpretacji sytuacji rynkowej – z tak
zgromadzonej wiedzy moĝna czÚsto skorzystaÊ po zakoñczeniu wspóïpracy lub
na innych, równolegïych pïaszczyznach
dziaïalnoĂci.
Jednym z najwaĝniejszych zasobów, którymi podmioty dzielÈ siÚ podczas wspóïpracy, jest wiÚc specjalistyczna wiedza.
Wedïug Koěmiñskiego wiedza ma „wĂród
zasobów firmy znaczenie i rolÚ szczególnÈ
(…), bo odpowiada zamierzeniom swoich
twórców i uĝytkowników” (2004, s.b 94).
Davenport i Prusak twierdzÈ zaĂ, ĝe stanowi ona przeanalizowane i zsyntetyzowane
informacje, których uĝywa siÚ wb okreĂlonym kontekĂcie (1997, s. 9–10). Wbich opinii
jest ona ciÚĝka do przechwycenia ibstanowi
istotny wyznacznik umiejÚtnoĂci przed-
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siÚbiorstwa w budowaniu relacji zb innymi
podmiotami. Jak zauwaĝajÈ Probst, Raub
ib Romhardt, „wyĂcig technologiczny sprawia, ĝe wiedza traci z dnia na dzieñ swÈ
aktualnoĂÊ” (2004, s. 51), natomiast wedïug
BoÊki wiedza pozyskiwana wbwyniku relacji
oraz tworzona przez uczestników organizacji „stanowi kluczowy i niejednokrotnie
decydujÈcy zasób w organizacjach odnoszÈcych sukces” (2018, s. 15).
Z przedstawionych powyĝej powodów
wb dzisiejszej rzeczywistoĂci gospodarczej
na znaczeniu zyskujÈ umiejÚtnoĂci zwiÈzane zbpozyskiwaniem, wymianÈ oraz przekazywaniem wiedzy. Dziaïania te wpisujÈ
siÚ wb ideÚ transferu techniki, jak równieĝ transferu wiedzy, które to terminy,
pomimo istotnych róĝnic znaczeniowych,
sÈ czÚsto stosowane zamiennie. W opinii
Krawca, przykïadowo, transfer technologii
odbywa siÚ pomiÚdzy jednostkami prowadzÈcymi badania podstawowe i stosowane
a sferÈ rozwojowÈ, zaangaĝowanÈ w projektowanie, budowÚ, produkcjÚ i komercjalizacjÚ, transfer wiedzy przebiega zaĂ
przede wszystkim pomiÚdzy uniwersytetami i innymi jednostkami zajmujÈcymi siÚ
ksztaïceniem wyĝszym a Ăwiatem komercyjnym (2006, s. 26).
Specyficznym rodzajem transferu wiedzy jest skauting wiedzy z uczelni wyĝszej,
wb ramach którego przedsiÚbiorstwo lub
grupa przedsiÚbiorstw desygnuje pracowników do regularnego, systematycznego
pozyskiwania informacji o rozwiÈzaniach
naukowo-technicznych z tych jednostek
(WiĂniewska i Gïodek, 2015, s. 20–21). Pracownicy ci specjalizujÈ siÚ w nawiÈzywaniu
trwaïych relacji z naukowcami i nakïanianiu
ich do realizacji prac przydatnych zbpunkty
widzenia firmy. Wiedza moĝe teĝ byÊ przenoszona przez absolwentów szkóï wyĝszych, dysponujÈcych nowoczesnÈ wiedzÈ
naukowo-technicznÈ.
Wiedza naukowo-techniczna odgrywa
dwie role w procesie transferu techniki.
Najpierw stanowi jego ěródïo, kiedy to
„rozchodzi siÚ wieĂÊ” o nowym rozwiÈzaniu technicznym, póěniej zaĂ, gdy nastÚpuje
jej przepïyw, staje siÚ ona przedmiotem
transferu techniki (Jasiñski, 2006, s. 22).
Moĝemy teĝ wyróĝniÊ dwa mechanizmy
transferu wiedzy, zaleĝne od celów przedsiÚbiorstwa podejmujÈcego siÚ tego procesu (Secundo, Toma, Schiuma i Passiante,
2017, s. 152): (1) aktywna komunikacja
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wb celu przekazania innym swojej wiedzy
lub (2)baktywne konsultowanie siÚ z innymi,
w celu nauczenia siÚ tego, co oni wiedzÈ.
PozyskiwanÈ wiedzÚ moĝna sklasyfikowaÊ w zaleĝnoĂci od sposobu jej pozyskiwania. Lundvall i Johnson wyróĝniajÈ cztery
rodzaje ěródeï wiedzy (1994, s. 27–28):
1) know-what, wystÚpujÈca w formie
danych liczbowych lub prostych informacji, które „mogÈ zostaÊ rozebrane na
pojedyncze bity”; moĝna je ïatwo przechowywaÊ i szybko przekazywaÊ innym
podmiotom;
2) know-why, która opiera siÚ na znajomoĂci zaleĝnoĂci przyczynowo-skutkowych,
wystÚpujÈcych podczas prac nad technologiÈ czy w codziennym funkcjonowaniu
firmy;
3) know-who, zwiÈzana ze znajomoĂciÈ
osób, które majÈ dostÚp do waĝnych
informacji, posiadajÈ pewne zdolnoĂci
czy wartoĂciowÈ wiedzÚ; zdaniem autorów pozyskanie tej wiedzy opiera siÚ na
„kontakcie z kimĂ, kto posiada wiedzÚ
know-what”;
4) know-how, odnoszÈca siÚ do zdolnoĂci
tworzenia rzeczy oraz prowadzenia procesów w sposób praktyczny, unikalny,
trudny do powielenia, a czÚsto nawet
zrozumienia przez innych graczy rynkowych.
Bogers wyróĝnia z kolei cztery rodzaje
wiedzy pojawiajÈce siÚ podczas wspóïpracy
miÚdzyorganizacyjnej (2011, s. 100):
1) pierwotnÈ (background knowledge),
którÈ partnerzy juĝ posiadali i korzystajÈ
z niej podczas wspóïpracy;
2) pierwszoplanowÈ (foreground knowlegde), która jest podstawowym efektem
prowadzonej wspóïpracy;
3) dodatkowÈ (sideground knowledge),
zidentyfikowanÈ w trakcie wspóïpracy,
nierozpowszechnianÈ w ramach porozumienia i wykorzystywanÈ samodzielnie;
4) wtórnÈ (postground knowledge) pojawiajÈcÈ siÚ w organizacji juĝ po zakoñczeniu
wspóïpracy, jednak przez niÈ inspirowanÈ i z niej wynikajÈcÈ.
Wszystkie wymienione rodzaje wiedzy
mogÈ okazaÊ siÚ kluczowe we wspóïpracy
miÚdzyorganizacyjnej firm na rynku. Duĝe
znaczenie dla rozpoczÚcia wspóïpracy
moĝe mieÊ wiedza know-who, ukierunkowujÈca przedsiÚbiorcÚ na konkretnego
kooperanta. Eksploatacja informacji na jej
podstawie wymaga dobrych relacji z osobÈ
posiadajÈcÈ danÈ wiedzÚ i wysokiego zaufa-
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nia. Nie mniej istotna w ujÚciu Lundvalla
i Johnsona jest wiedza know-how, która
ma charakter wiedzy niejawnej, ukrytej
przed otoczeniem, a czÚsto stanowi celowo
zatajone ěródïo przewagi konkurencyjnej,
peïne informacji o technologiach, sposobach produkcji lub wykonania usïugi oraz
strategiach i technikach zarzÈdzania organizacjÈ. Wiedza know-how stanowi budulec w procesie tworzenia wiedzy pierwszoplanowej, dodatkowej i wtórnej w ujÚciu
Bogersa (2011). Warto teĝ dobrze zrozumieÊ wartoĂÊ wiedzy dodatkowej i wtórnej. StanowiÈ one bowiem rodzaj kapitaïu
intelektualnego, zdobytego w konsekwencji
wspóïpracy, który moĝe siÚ okazaÊ przydatny w dalszym, samodzielnym opracowywaniu rozwiÈzañ technologicznych.

5. ZarzÈdzanie wiedzÈ
O systemach zarzÈdzania wiedzÈ
wb przedsiÚbiorstwie pisze m.in. BoÊko,
który okreĂla je jako czÚĂÊ systemu zarzÈdzania obejmujÈcÈ obszary stanowiÈce
ob „potencjale zasobowym wiedzy” (2018,
s. 130). Zdaniem Tidda i Bessanta w dzisiejszej rzeczywistoĂci gospodarczej wiedza
krÈĝy pomiÚdzy coraz wiÚkszÈ liczbÈ podmiotów, w róĝnych kierunkach i wieloma
moĝliwymi Ăcieĝkami, a proces przepïywu
informacji przypomina poplÈtane ze sobÈ
„spoïeczne spaghetti” (2013, s. 389–390).
W literaturze przedmiotu moĝna znaleěÊ
teĝ trzy podejĂcia do kwestii zarzÈdzania
wiedzÈ (np.: Strojny, 2000, s. 22–25; Jarugowa i Fijaïkowska, 2002, s. 22–32):
1. PodejĂcie japoñskie dzieli zasoby wiedzy na wiedzÚ cichÈ (tacit knowledge),
którÈ ciÚĝko sformalizowaÊ i przekazaÊ
innym, oraz na wiedzÚ formalnÈ (explicit knowledge), ïatwÈ do przekazania
ib bardziej usystematyzowanÈ. Wiedza
stanowi w tym podejĂciu nie tylko zbiór
uporzÈdkowanych informacji, jest teĝ
zbudowana z emocji, wartoĂci i uczuÊ.
Kaĝda firma oraz kaĝdy z pracowników
jest zobowiÈzany do kreowania wiedzy,
a istotne znaczenie w tym procesie majÈ
menedĝerowie Ăredniego szczebla.
2. PodejĂcie zasobowe, które jest powiÈzane ze szkoïÈ zarzÈdzania strategicznego. Zgodnie z jej zaïoĝeniami wiedzÈ
zarzÈdza siÚ w oparciu o kluczowe kompetencje i umiejÚtnoĂci oraz takie czynniki, jak: eksperymentowanie, importowanie wiedzy, wspólne rozwiÈzywanie
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problemów czy teĝ implementowanie
ibintegrowanie nowych technologii.
3. PodejĂcie procesowe (praktyczne),
wb ramach którego zarzÈdzanie wiedzÈ opiera siÚ na trzech procesach:
(1)btworzenia wiedzy; (2) jej kodyfikacji,
skïadajÈcym siÚ z czynnoĂci uïatwiajÈcych uzyskanie dostÚpu do wiedzy oraz
(3)btransferu wiedzy.
MiĂkiewicz (2017, s. 48) wyróĝnia trzy
skïadniki wiedzy cichej: (1) umiejÚtnoĂci; (2) doĂwiadczenie i (3) relacje oraz
siedem podstawowych skïadników wiedzy
jawnej: (1) przepisy wewnÚtrzne, ewidencje i instrukcje; (2) normy; (3) analizy;
(4)b prognozy; (5) patenty; (6) dokumenty
i (7) protokoïy. Wskazuje on na szczególne
znaczenie doĂwiadczenia w przenoszeniu
wiedzy cichej, które razem z analizami
–bzaliczanymi przez autora do wiedzy jawnej – tworzÈ dwa najbardziej wartoĂciowe
ěródïa wiedzy.
Probst z zespoïem wskazujÈ na dwa
rodzaje deficytów wiedzy, które pojawiajÈ
siÚ w dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw. SÈ to
(2004, s. 110–111):
1) luka pomiÚdzy wiedzÈ wewnÚtrznÈ
ab wiedzÈ dostÚpnÈ na zewnÈtrz organizacji; w celu jej zlikwidowania, naleĝy
dÈĝyÊ do pozyskania wiedzy z otoczenia;
2) luka pomiÚdzy wiedzÈ dostÚpnÈ
wb wewnÚtrznych i zewnÚtrznych ěródïach a wiedzÈ przyszïÈ, nieodkrytÈ;
moĝna do niej dotrzeÊ np. poprzez prace
badawczo-rozwojowe.
Obie z wymienionych luk moĝna wypeïniÊ w wyniku wspóïpracy miÚdzyorganizacyjnej. UmiejÚtnoĂÊ pozyskiwania wiedzy
zewnÚtrznej jest silnie uzaleĝniona od
jakoĂci relacji utrzymywanych z podmiotami otoczenia oraz od zaufania pomiÚdzy partnerami. Odkrycie wiedzy przyszïej
wymaga zaĂ podejmowania nowych przedsiÚwziÚÊ badawczych, charakterystycznych
zwïaszcza dla wspóïpracy na styku biznesu
i nauki. ReceptÚ na uzupeïnienie kaĝdej
zbluk proponujÈ chociaĝby Davenport i Prusak, którzy przedstawiajÈ cztery etapy procesu zarzÈdzania wiedzÈ (1997, s. 134–155,
210–213):
1) okreĂlanie rodzaju informacji, na jakie
jest zapotrzebowanie – analiza wbramach
tego etapu powinna opieraÊ siÚ nie
tylko na przeprowadzonych w firmie
audytach i zebranych opiniach, lecz
takĝe uwzglÚdniaÊ wiele perspektyw, jak
np.:b politycznÈ, psychologicznÈ czy teĝ
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spojrzenie zwiÈzane z realizowanÈ przez
firmÚ strategiÈ;
2) zbieranie informacji – na tym etapie
dominujÈ procesy skanowania otoczenia
pod kÈtem poszukiwanych danych, ich
kategoryzowania, a takĝe przeksztaïcania w poĝÈdanÈ wiedzÚ; duĝÈ wagÚ majÈ
tutaj decyzje dotyczÈce miejsca poszukiwania informacji i sposobu ich pozyskiwania;
3) dystrybucja informacji w przedsiÚbiorstwie, w wyniku której rozchodzÈ siÚ one
wĂród pracowników;
4) wykorzystanie informacji w praktyce
gospodarczej – naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe
przewaga konkurencyjna firmy wynika
zb umiejÚtnoĂci efektywniejszego wykorzystania pozyskanych informacji niĝ
konkurencja.
Czakon wyróĝnia trzy etapy poszukiwania wiedzy w otoczeniu (2012, s.b 80):
(1)b dowiedzenie siÚ, co wiedzÈ inni;
(2)bdowiedzenie siÚ, ile warta jest ich wiedza i jak jej wartoĂÊ jest oceniana przez
otoczenie oraz (3) dowiedzenie siÚ, jak
dotrzeÊ do tej wiedzy, a wiÚc jak jÈ posiÈĂÊ.
Squire, Cousin i Brown wiÈĝÈ iloĂÊ oraz
zakres wymienianej wiedzy z czasem zaangaĝowania w relacjÚ, poziomem wzajemnego zaufania oraz podobieñstwem pod
wzglÚdem zachowania organizacyjnego
ibnorm spoïecznych (2009, s. 465–467).
Jak piszÈ Lane i Lubatkin, „firma musi
równieĝ wypracowaÊ umiejÚtnoĂÊ dogïÚbnego pojmowania znaczenia wïasnej wiedzy, umiejÚtnoĂÊ przetwarzania tej wiedzy
w nowe moĝliwoĂci, a takĝe umiejÚtnoĂÊ
wykorzystania jej w celu sprostania wymaganiom otoczenia” (1998, s. 474). EfektywnoĂÊ przepïywu wiedzy pomiÚdzy podmiotami zaleĝy wiÚc w duĝej mierze od
umiejÚtnoĂci jej transmisji przez dawcÚ
oraz absorbcji przez odbiorcÚ. Wedïug
¥wiadka wymiana wiedzy we wspóïpracy
miÚdzyorganizacyjnej ma charakter nieucieleĂniony i nastÚpuje w wyniku interakcji pomiÚdzy przedstawicielami organizacji
(2017, s. 120).
March pisze natomiast o problemie
zwiÈzanym z decyzjÈ czy udoskonalaÊ
dotychczasowÈ technologiÚ, czy teĝ skupiÊ siÚ na opracowaniu nowego rozwiÈzania (1991, s. 71–72). Pierwsze z rozwiÈzañ
stanowi eksploatacjÚ posiadanej wiedzy
ibwskazuje potrzebÚ takich dziaïañ, jak promocja czy prace wdroĝeniowe, drugie jest
okreĂlane jako eksploracja, którÈ naleĝy
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realizowaÊ m.in. poprzez prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych. Eksploracja jest
szczególnie istotna, jeĝeli partnerzy chcÈ
wypracowaÊ nowe rozwiÈzanie naukowotechniczne. Nie moĝna jednak nie doceniÊ dziaïañ czy porozumieñ o charakterze
eksploatacyjnym. To bowiem przeniesienie

wiedzy lub dziaïajÈcej w oparciu o niÈ innowacji z laboratorium do rynku staje siÚ dziĂ
zdecydowanie wiÚkszym wyzwaniem.
Lichtenthalerowie opisujÈ umiejÚtnoĂci
zwiÈzane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wiedzy w oparciu o ideÚ jej eksploracji
oraz eksploatacji (tab. 1).

Tabela 1. Rodzaje umiejÚtnoĂci przydatne podczas wspóïpracy miÚdzyorganizacyjnej

Orientacja
dziaïalnoĂci

UmiejÚtnoĂci zwiÈzane
z eksploracjÈ wiedzy

UmiejÚtnoĂci zwiÈzane
z utrzymaniem wiedzy

UmiejÚtnoĂci zwiÈzane
z eksploatacjÈ wiedzy

WewnÚtrzna

wynalazczoĂÊ

transformacja

innowacyjnoĂÊ

ZewnÚtrzna

absorpcja

relacyjnoĂÊ

desorpcja

½ródïo: Lichtenthaler i Lichtenthaler, 2009, s. 1318.

Absorpcja opiera siÚ na procesach pozyskiwania wiedzy oraz asymilowania jej przez
pracowników, relacyjnoĂÊ jest umiejÚtnoĂciÈ przechowywania wiedzy ib zarzÈdzania
niÈ, desorpcja wiÈĝe siÚ zaĂ z identyfikacjÈ
zewnÚtrznych moĝliwoĂci jej zastosowania
i z jej transferem do wybranych odbiorców (Lichtenthaler i Lichtenthaler, 2009,
s.b1319–1322).
Na problematykÚ zarzÈdzania wiedzÈ
moĝna teĝ spojrzeÊ z perspektywy proce-

sowej. I tak, Nonaka, Toyama i Konno proponujÈ proces SECI zarzÈdzania wiedzÈ,
na który skïadajÈ siÚ cztery nastÚpujÈce po
sobie etapy (2000, s. 10–12): (1) socjalizacji
(socialisation); (2) eksternalizacji (externalisation); (3) kombinacji (combination) oraz
(4) internalizacji (internalisation), jak to
zostaïo przedstawione na rysunku 1.

Rysunek 1. Proces SECI zarzÈdzania wiedzÈ w przedsiÚbiorstwie
Wiedza cicha

EKSTERNALIZACJA

Empatyzacja

Artykulacja

INTERNALIZACJA

KOMBINACJA

Ucieleśnienie

Łączenie

Wiedza jawna

Wiedza cicha

SOCJALIZACJA

Wiedza jawna
½ródïo: Nonaka, Toyama i Konno, 2000, s. 12.
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Na etapie socjalizacji dochodzi do akumulacji wiedzy cichej, etap eksternalizacji
polega na przeksztaïceniu wiedzy cichej
wbwiedzÚ jawnÈ, kombinacja wiedzy polega
na integrowaniu i syntezie wiedzy jawnej,
natomiast na etapie internalizacji dochodzi do ucieleĂnienia wiedzy w pracownikach
ib wykorzystania jej w procesach tworzenia
nowych produktów.

Proces SECI moĝe stanowiÊ integralny
etap wspóïpracy firm w zakresie zarzÈdzania wiedzÈ. Na rysunku 2 znajduje siÚ
model procesu zarzÈdzania wiedzÈ w sojuszu strategicznym (Pietruszka-Ortyl, 2020,
s. 85–87).

Rysunek 2. Proces zarzÈdzania wiedzÈ w ramach sojuszu strategicznego

PARNTER A

SOJUSZ

PARNTER B

1. Formułowanie
strategii rynkowej

4. Określenie wizji
układu
i poszukiwanie
koalicjantów

1. Formułowanie
strategii rynkowej

2. Identyﬁkacja
zasobów wiedzy

2. Identyﬁkacja
zasobów wiedzy
5. Tworzenie
wspólnej wizji
porozumienia

3. Wskazanie luk
wiedzy i pożądanych
zasobów wiedzy

3. Wskazanie luk
wiedzy i pożądanych
zasobów wiedzy
6. Wybór
właściwych metod
i wskazanie
odpowiednich
strategii zarządzania
wiedzą

7. Transfer wiedzy
do sojuszu

7. Transfer wiedzy
do porozumienia

10. Wewnętrzny
proces SECI
w oparciu
o pozyskaną wiedzę

8. Generowanie
wiedzy w procesie
SECI

10. Wewnętrzny
proces SECI
w oparciu
o pozyskaną wiedzę

11. Ocena zasobów
wiedzy
wygenerowanych
w wyniku aliansu

9. Transfer wiedzy
do partnerów

11. Ocena zasobów
wiedzy
wygenerowanych
w wyniku sojuszu

½ródïo: Pietruszka-Ortyl, 2020, s. 86.
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W ramach pierwszych trzech etapów
kaĝda z firm okreĂla wïasnÈ strategiÚ
rynkowÈ, identyfikuje wïasne i poĝÈdane
na rynku zasoby wiedzy, jak równieĝ luki
wb tym zakresie. Jeĝeli w konsekwencji
firmy zdecydujÈ siÚ na wspóïpracÚ, nastÚpujÈ trzy etapy realizowane wspólnie,
których efektem jest okreĂlenie wspólnej
wizji porozumienia oraz metod i strategii
zarzÈdzania wiedzÈ. Gdy partnerom uda
siÚ juĝ przebrnÈÊ przez te etapy, nastÚpuje
transfer wiedzy wïasnej kaĝdego z uczestników porozumienia, generowanie nowej
wiedzy w oparciu o zasoby wiedzy wïasnej
oraz proces SECI, wreszcie transfer nowej
wiedzy do kaĝdego z partnerów, którzy na
dalszych etapach poddajÈ jÈ wewnÚtrznym
procesom SECI i oceniajÈ wartoĂÊ wiedzy
pozyskanej w ramach sojuszu. Etap ten
moĝna sprzÚgnÈÊ z etapem 3 (wskazanie
luk i poĝÈdanych zasobów wiedzy), by w ten
sposób zapÚtliÊ proces zarzÈdzania wiedzÈ.
Jest jeszcze kilka innych problemów
badawczych, zwiÈzanych z problematykÈ
zarzÈdzania wiedzÈ. Po pierwsze, jak wskazuje chociaĝby Jasiñski, „innowacja potrzebuje dobrego prawnika” (2021, s. 195),
wyzwaniem w dziaïalnoĂci innowacyjnej
jest zaĂ umiejÚtne zarzÈdzanie prawami
wïasnoĂci intelektualnej (intelectual property rights), zwïaszcza w przypadku sektorów high-tech. Zarówno naukowcy, jak
i przedsiÚbiorcy zaangaĝowani we wspóïpracÚ powinni byÊ Ăwiadomi, ĝe zanim
zacznÈ czerpaÊ zyski z posiadanych przez
siebie technologii, muszÈ odpowiednio je
zabezpieczyÊ.
Po drugie, ciekawym obszarem dociekañ
naukowych sÈ wyzwania stojÈce przed ekspertami ds. rachunkowoĂci i sprawozdawczoĂci kapitaïu intelektualnego. Jarugowa
i Fijaïkowska zwracajÈ uwagÚ na trzy kwestie zwiÈzane z tÈ tematykÈ (2002, s. 67):
(1) brak skutecznych narzÚdzi do mierzenia inwestycji w zasoby ludzkie, zdolnoĂci
technologiczne i bazy danych; (2) problemy
zwiÈzane z szacowaniem zwrotu z tychĝe
inwestycji oraz (3) potrzebÚ wprowadzenia
mierników rachunkowych, rozróĝniajÈcych
firmy o rosnÈcym i malejÈcym potencjale
intelektualnym.
Po trzecie, wraz z rozwojem badañ nad
problematykÈ innowacyjnoĂci oraz wspóïpracy podmiotów zgromadzonych wokóï
nowych rozwiÈzañ technologicznych, pojawiajÈ siÚ nowe moĝliwoĂci analizy procesów
przepïywu wiedzy. Przykïadowo, ciekawym
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i wciÈĝ intrygujÈcym podejĂciem do kwestii zarzÈdzania wiedzÈ jest model innowacji otwartych. Zgodnie z tÈ logikÈ w celu
wprowadzenia innowacji na rynek firmy sÈ
otwarte na otoczenie, korzystajÈ zarówno
zbwewnÚtrznych, jak i z zewnÚtrznych ěródeï wiedzy, a takĝe zabiegajÈ o uzyskanie
praw wïasnoĂci tylko do najistotniejszych
i najbardziej perspektywicznych rozwiÈzañ (np.b Bogers, Chesbrough i Moedes,
2018, s. 6). Pokrewnym tematem jest w tym
aspekcie wirtualizacja organizacji. Barczak
twierdzi przykïadowo, ĝe funkcjonowanie
w ramach tych struktur opiera siÚ na ich
ciÈgïym dostosowywaniu siÚ do nowych
wymagañ otoczenia, pierwszorzÚdnÈ zaĂ
przewagÈ staje siÚ w takiej sytuacji praktyczne wykorzystanie umiejÚtnoĂci zarzÈdzania wiedzÈ, którÈ moĝna duĝo skuteczniej pozyskiwaÊ dziÚki wykorzystaniu
technologii informacyjnych (2020, s. 95).
Po czwarte, warto zwróciÊ uwagÚ na
problemy zwiÈzane z lepkoĂciÈ wiedzy oraz
wyciekaniem wiedzy z organizacji, o których pisze chociaĝby Bogdanienko (2017,
s. 193–194). LepkoĂÊ wiedzy polega na jej
Ăcisïym zwiÈzaniu z konkretnymi osobami
lub dziaïami organizacji, przez co pozostali
pracownicy majÈ do niej utrudniony dostÚp
i muszÈ czÚsto „wywarzaÊ otwarte drzwi”,
ĝeby jÈ pozyskaÊ. Huan, Yongyuan, Sheng
i Qinchao piszÈ, ĝe ta lepkoĂÊ przekïada siÚ
na koniecznoĂÊ ponoszenia dodatkowych
kosztów podczas pozyskiwania, transferu
i aplikowania wiedzy w nowym miejscu
(2017, s. 1561). Problem wiedzy wyciekajÈcej odnosi siÚ zaĂ do przekazywania jej
przez pracowników organizacji podmiotom zewnÚtrznym podczas nieformalnych
spotkañ towarzyskich czy po odejĂciu
zb dotychczasowej pracy. MiÚdzy innymi
zbtego powodu wiele firm celowo wzbrania
siÚ przed przekazywaniem rzadkiej wiedzy
pracownikom lub partnerom. Jak wskazuje
Czakon, utrzymujÈ one tzw. tajemnicÚ de
facto, polegajÈcÈ „na unikaniu dokumentowania krytycznie istotnej wiedzy, aby uniknÈÊ jej niekontrolowanych przecieków”
(2012, s. 96).
CzÚsto teĝ w trakcie wspóïpracy trwa
swoisty „wyĂcig w uczeniu siÚ” (learning
race), kiedy to partnerzy starajÈ siÚ jak
najszybciej wydobyÊ wiedzÚ od partnera,
przy jednoczesnej niechÚci do dzielenia siÚ
wïasnÈ wiedzÈ (Squire i in., 2009, s. 465).
Z tej perspektywy wspóïpraca miÚdzyorganizacyjna przedsiÚbiorstw stanowi zagro-
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ĝenie dla przedsiÚbiorcy – dawcy wiedzy.
Moĝe siÚ bowiem okazaÊ, ĝe w efekcie
jej przekazania firma, a nawet jednostka
naukowo-badawcza, która jest odbiorcÈ
wiedzy zostanie nie partnerem, a niebezpiecznym konkurentem.

Procedura badawcza zakïadaïa kontakt
telefoniczny z wybranÈ grupÈ respondentów, którym nastÚpnie przesyïano kwestionariusz ankietowy odnoszÈcy siÚ do
konkretnego „przypadku wspóïpracy”
biznes-nauka (z okreĂlonym partnerem
w ramach okreĂlonego projektu badawczego). Takie podejĂcie miaïo ukierunkowaÊ respondentów na powiÈzanie ich
odpowiedzi z doĂwiadczeniem wyniesionym z faktycznie zrealizowanej wspóïpracy
i zminimalizowaÊ wpïyw luěnych opinii na
wynik badania.
W ramach oceny procesu zarzÈdzania
wiedzÈ podczas wspóïpracy poproszono
badanych o uszeregowanie, w kolejnoĂci
od najbardziej do najmniej istotnych, czterech skïadowych procesu zarzÈdzania wiedzÈ we wspóïpracy biznes – nauka. Byïy to:
(a)babsorpcja wiedzy od partnera; (b)bprzepïyw wiedzy wewnÚtrznej; (c) przepïyw wiedzy do partnera oraz (d) transformacja wiedzy w innowacje. Jak wynika z rysunkub 3,
najwaĝniejszÈ skïadowÈ procesu zarzÈdzania wiedzÈ we wspóïpracy w zgodnej opinii
firm oraz jednostek jest transformacja wiedzy w innowacje (23 wskazania wĂród firm
ib25 wĂród jednostek).

6. Transfer wiedzy we wspóïpracy
biznes – nauka
W celu analizy znaczenia poszczególnych
elementów procesu zarzÈdzania wiedzÈ na
styku: biznes – nauka wykorzystano wyniki
autorskich badañ ankietowych. W badaniu
udziaï wziÚli uczestnicy projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w latach
2009–2017 w ramach programów Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju (Program
Badañ Stosowanych I, Innotech I, Innotech II, GEKON) oraz w ramach Programu
Projektów Celowych III realizowanego
przez FederacjÚ Stowarzyszeñ NaukowoTechnicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. W kaĝdym z badanych projektów
doszïo do wspóïpracy pomiÚdzy firmami
i oĂrodkami naukowymi, swojÈ opiniÚ zaĂ
wyraziïo 59 przedstawicieli Ăwiata biznesu
oraz 66 przedstawicieli Ăwiata nauki (ïÈcznie 125 podmiotów).

Rysunek 3. Najwaĝniejsza skïadowa procesu zarzÈdzania wiedzÈ w opinii ankietowanych
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Uczestnicy badania byli równieĝ zgodni
w kwestii oceny najmniej istotnej skïadowej procesu zarzÈdzania wiedzÈ. Wskazali oni na przepïyw wiedzy wewnÚtrznej
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(27bfirm ib20 jednostek), chociaĝ jak wynika
z rysunku 4, tylko w przypadku firm opinia
ta mocno dominowaïa.
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Rysunek 4. Najmniej istotna skïadowa procesu zarzÈdzania wiedzÈ wedïug ankietowanych
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½ródïo: opracowanie wïasne.

Otrzymany wynik Ăwiadczy o proinnowacyjnym nastawieniu badanych, którzy
traktujÈ projekty badawczo-rozwojowe
jako narzÚdzie do rozwoju innowacyjnoĂci.
W tym rozumieniu najistotniejsza, ich zdaniem, transformacja wiedzy w innowacje
stanowi sens wspóïpracy oraz tïumaczy ich
zaangaĝowanie w projekty. W ich ĂwiadomoĂci istnieje wiÚc przekonanie, ĝe interakcja z partnerem oraz wykorzystywanie
wiedzy do otrzymania innowacji sÈ zdecydowanie waĝniejsze niĝ przepïyw wiedzy
wbobrÚbie jednego podmiotu. Takie podejĂcie na pewno zwiÚksza szanse na sukces
ib jest zgodne z doniesieniami literaturowymi, gdzie uwypuklano istotÚ wymiany
wiedzy w ujÚciu miÚdzyorganizacyjnym
(np.: Gupta i Govindarajan, 2000; Klincewicz, 2014; Squire i in., 2009). JednoczeĂnie
teĝ mocny nacisk na transformacjÚ wyników w innowacje sugeruje pewne problemy
wb tym procesie odczuwalne przez badanych przedsiÚbiorców i naukowców. WciÈĝ
bowiem wiele projektów innowacyjnych nie
koñczy siÚ sukcesem w postaci wdroĝenia.
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Nieco szokowaÊ moĝe relatywnie wysoki
wynik (rys. 4) dla czynnika: „transformacja
wiedzy w innowacje” (12 firm i 19 jednostek), który zdominowaï przecieĝ zestawienie najwaĝniejszych skïadowych procesu
zarzÈdzania wiedzÈ. Wyniki wskazujÈ na
bezkompromisowe podejĂcie respondentów do tego czynnika. Albo uwaĝajÈ go za
najbardziej istotny, albo za relatywnie maïo
waĝny. ByÊ moĝe ci drudzy uznali go za
czynnik wtórny, uzaleĝniony od prawidïowego przepïywu wiedzy od i do partnera.
Jeĝeli nie, to moĝe rzeczywiĂcie nie przykïadali wagi do procesu powstawania innowacji w oparciu o wspóïpracÚ albo proces ten
byï maïo angaĝujÈcy i relatywnie ïatwy do
przeprowadzenia.
W celu ostatecznego zweryfikowania
znaczenia poszczególnych skïadowych uzupeïniono analizÚ o zestawienie wartoĂci
skumulowanych wskaěników, uwzglÚdniajÈcych wszystkie wskazania respondentów.
Przedstawiono je na rysunku 5.
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Rysunek 5. Skumulowane wskaěniki znaczenia poszczególnych skïadowych procesu zarzÈdzania
wiedzÈ w opinii jednostek, firm oraz ïÈcznie*
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WartoĂci wskaěników dla firm zostaïy zoptymalizowane w oparciu o wielkoĂÊ próby dla jednostek.

½ródïo: opracowanie wïasne.

Powyĝsze zestawienie potwierdza, ĝe
wb ujÚciu ogólnym najwaĝniejszÈ skïadowÈ
w procesie zarzÈdzania wiedzÈ w trakcie
realizacji prac na styku biznes – nauka jest
„transformacja wyników w innowacje”,
mimo ĝe czÚĂÊ badanych uznaïa ten czynnik za maïo istotny. Co ciekawe, ankietowani zdecydowanie wyĝej oceniajÈ znaczenie wiedzy przekazywanej partnerowi niĝ
tej, którÈ absorbujÈ w wyniku wspóïpracy.
Moĝe to wynikaÊ: (1) z subiektywnej oceny
uczestników projektu, ĝe ich wiedza jest
relatywnie istotniejsza od wiedzy partnera
albo (2) ze ĂwiadomoĂci problemów zwiÈzanych z przekazywaniem wiedzy ukrytej
(tacit knowledge) partnerowi. Najmniejsze
znaczenie dla procesu zarzÈdzania wiedzÈ we wspóïpracy ma przepïyw wiedzy
wewnÚtrznej.

7. Podsumowanie
Wiedza naukowo-techniczna jest zasobem majÈcym fundamentalne znaczenie
w dzisiejszej rzeczywistoĂci gospodarczej.
W wÈskim ujÚciu stanowi ona podstawÚ
rozwoju innowacyjnie ukierunkowanych
przedsiÚbiorców, którzy dziÚki jej wykorzystaniu skuteczniej realizujÈ potrzeby
konsumentów i budujÈ swojÈ pozycjÚ rynkowÈ. Wb szerokim ujÚciu zaĂ umiejÚtnoĂÊ
powszechnego wykorzystywania nowoczesnej wiedzy naukowo-technicznej jest
wyznacznikiem rozwoju nowoczesnych
wysoko rozwiniÚtych gospodarek.
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ZarzÈdzanie wiedzÈ to skomplikowany i wraĝliwy proces, od którego zaleĝy
sukces innowacyjny przedsiÚbiorstwa
ib pozycja ekonomiczna danej gospodarki
(np.:bJÚdrzejczak i Sterniczuk, 2020; Goldfarb i Henrekson, 2003; Pietruszka-Ortyl,
2020). Sposób i zakres wykorzystania wiedzy jest silnie powiÈzany z efektywnoĂciÈ jej
transferu, a co za tym idzie – zaleĝy od procesów: absorpcji wiedzy z otoczenia, przepïywu wiedzy w organizacji, przekazywania
jej partnerom oraz przeksztaïcania wbinnowacje. Badania przeprowadzone wĂród
uczestników projektów badawczo-rozwojowych sugerujÈ, ĝe fundamentalne znaczenie
w procesach zarzÈdzania wiedzÈ ma ostatni
z wymienionych procesów. Przeksztaïcanie
wyników badañ w innowacje to zagadnienie o charakterze eksploatacyjnym (Lichtenthaler i Lichtenthaler, 2009; March,
1991) zwiÈzane z umiejÚtnoĂciÈ wdraĝania
nowych rozwiÈzañ naukowo-technicznych.
Jest to wymagajÈcy proces, który przekïada siÚ na sukces lub poraĝkÚ innowacyjnego przedsiÚwziÚcia. NiewÈtpliwie ten
wciÈĝ nierozwiÈzany problem praktyczny
powinien staÊ siÚ tematem dalszych badañ
ukierunkowanych na skutecznoĂÊ dziaïañ
innowacyjnych. ByÊ moĝe umiejÚtne zarzÈdzanie procesem wdroĝeniowym pozwoli
trwale zwiÚkszyÊ innowacyjnoĂÊ krajowej
gospodarki.
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