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Rozdział 1 

Zarządzanie wiedzą 





NARZĘDZIA, METODY I ŚRODKI 
FINANSOWANIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 

W GOSPODARCE, OCHRONIE ZDROWIA I EDUKACJI 

Ludosław Drelichowski 
Katedra informatyki w Zarządzaniu, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 

<lu.drel@atr.bydgoszcz.pl> 

In the paper problems of development of information techniques in widety 
understood management processes were undertaken. Analysis included 
mechanisms concerning sources of knowledge financing for health protection 
and identification of its flows and applications. In a field of enterprise 
management one analyzed structures and circumstances of knowledge 
management application as direction of development of computing 
application. 

Key words: Knowledge menagement, health care finance, education finance 

systems, artificial intelligence, OLAP. data min. 

1. Wprowadzenie 

Problematyka zarządzania wiedzą stanowi coraz częściej przedmiot analiz 
przedstawicieli różnych środowisk naukowych, którzy prezentują tę problematykę 
w różnych aspektach jej funkcjonowania . Dotyczy to zwłaszcza tych jej aspektów, 
które wynikają z narzędziowego punktu widzenia i są charakterystyczne dla 
środowisk naukowych reprezentujących metody sztucznej inteligencji (Artificial 
Intelligence), posiadających kilkudziesięcioletni dorobek naukowy i rozwiązania 
wdrożeniowe. Druga sfera zastosowań dotyczy problematyki zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwach i ściśle jest powiązana z jakościowym i ilościowym rozwojem 
technologii informacyjnych (Szyjewski, 2003)1• Trzeci aspekt dotyczy finansowania 
tworzenia i zastosowań wiedzy ze środków publicznych zachodzące głównie 

w ochronie zdrowia i edukacji . Ten aspekt problematyki zarządzania wiedzą jest 
jeszcze nikle reprezentowany w polskim piśmiennictwie, a jest niezwykle ważny 
z punktu widzenia racjonalności wydatków publicznych w warunkach wysokiego 
deficytu budżetowego. Diagnoza uwarunkowań tej sfery działalności stanowi 
podstawę wyboru polityki równoważenia wydatków do realnych możliwości 

1 Szyjewski Z., (2003): Zarządzanie wiedzą korporacyjną. Pro Dialog 16 s.23-35 . 
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dysponowanych zasobów, nie zas mtcJowania reform, które zawsze generują 

dodatkowe koszty ich wprowadzania i przejściowe pogorszenie stanu usług. 

Zarządzanie Wiedzą powinna być rozpatrywane w aspekcie edukacyjnym2, 

oraz w ujęciu aplikacyjnym rozumianym jako standard sieci komputerowej z bazami 
danych i bazami wiedzy dostępnymi w ramach uprawnień członkom organizacji 
(Drelichowski, 2003). Ta prosta wykładnia stanowi tylko punkt wyjścia problemu 
i próbę ustalenia elementarnych składników tego typu rozwiązań. Często 

występujący termin przedsiębiorstwo wiedzy oznacza z punktu widzenia 
pracodawcy, zdolność pracowników do elastycznego dostosowania się do wymagań 
wynikających z potrzeb formułowanych przez otoczenie. Elastyczność zachowań 
pracowniczych oznacza zdolność przyswojenia przez pracownika nowej wiedzy 
niezbędnej do wykonywania nowych zadań. Aktualnie występuje stan, w ramach 
którego możemy spodziewać się daleko idących zmian w obowiązujących od co 
najmniej dwudziestu lat zasad. Interesującą płaszczyznę rozważań przyjmuje 
w cytowanej już w pracy Szyjewskiego, wskazując na technologiczne aspekty 
zarządzania wiedzą w firmie, pomijając fakt, że zaawansowana technologia wraz 
z systemami sterowania staję się przedmiotem wytwarzania i rutynowego obrotu. 

Niezmiennym od ponad 20 lat standardem zastosowań informatyki 
w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami były systemy kolejnych generacji MRP 
(skrót ten był bardziej stabilny od kryjących się za nim treści), zwane również 
systemami zintegrowanymi. Można stwierdzić, że dla przedsiębiorstw globalnych 
zastosowanie systemów klasy MRP/ERP z odpowiednimi modyfikacjami 
wynikającymi z ich specyfiki będzie standardem. Równolegle wystąpią zmiany 
dokonujące się w obrębie tych systemów w wyniku postępu technologicznego 
i rozszerzającego się zakresu zastosowań. Rozwój ten dokonuje się 

z uwzględnieniem nowo kreowanych standardów (CRM Customer Relationship 
Menagement) czy (SCM Supply Chain Menagement). 

Coraz częściej producenci systemów zintegrowanych (SAP, IFS)3 oraz ich 
dystrybutorzy proponują częściowe wdrożenia tych systemów jako kierunek działań 
w pełni uzasadniony - chociaż klasyczne podejście zakładało szansę osiągnięcia 
efektów po wdrożeniu wszystkich podstawowych jego modułów - co nie musi 
budzić zdziwienia. Strategie te łączą się z oferowaniem systemów 
przedsiębiorstwom mniejszym, w których niezbędna zasada elastyczności działania 
nie uzasadnia nadmiernego obciążania kosztami wdrożenia systemów w zakresie 
kompetencji, które mogą być realizowane w autsourcingu. Występujący coraz 

1 Drelichowski L., 2002, Społeczeństwo informacyjne a rozwój zrównoważony i dystrybucja 
wiedzy akademickiej. Konferencja nauk. Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce: potencjał, możliwości, potrzeby. Bydgoszcz 
Klonowo. 

3 Jagodziński M.,(2002): IFS Applications 2000 Wprowadzenie. Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Bielsku Białej . 
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częściej również w Polsce model prowadzenia dużej skali działalności biznesowej 
na wynajętych powierzchniach produkcyjnych i wydzierżawionych maszynach 
pozwala coraz częściej uwalniać elastyczność dostosowań przedsiębiorstwa do 
potrzeb otoczenia i ograniczeń majątkowych. Pojawia się w tych warunkach pytanie 
czy dokonywanie kosztownej inwestycji związanej z zakupem licencji i kosztami 
wdrożenia systemu zintegrowanego nie osłabia zdolności konkurencyjnej firmy? 
Czy nakłady poniesione na ten cel nie ograniczałyby elastyczności podejmowania 
decyzji o realizacji produkcji zespołów w ramach outsourcingu? Dążenie do 
obniżania kosztów wytwarzania poprzez lokalizację produkcji w krajach 
o najwyższej konkurencyjności powoduje, że niezwykle ważne w systemach MRP II 
ERP funkcje sterowania produkcją stają się mniej ważne w nowych warunkach. 
Zapewnienie koordynacji produkcji zespołów realizowanych w wielkiej skali 
w specjalistycznych zakładach wytwórczych, może być osiągnięte również przez 
zastosowanie systemów SCM. 

Pojawiające się coraz częściej dążenia do podejmowania prac zmierzających 
do osiągnięcia standardu zarządzania wiedzą, stwarzają nowe wyzwania i rodzą 
nowe wątpliwości . Dotyczy to zwłaszcza takich zagadnień jak: 

• określenie kryteriów poziomu zaawansowania technik informacyjnych 
pretendujących do miana systemów zarządzania wiedzą (SZW), 

• czy zastosowania systemów z bazą wiedzy adresowane do obsługi 

wybranych funkcji zarządzania (np. marketingu), mogą być uznane jako 
reprezentatywne dla SZW? 

• czy zastosowanie w systemie wspomagania decyzji modeli sztucznej 
inteligencji uzasadnia kwalifikację zastosowań SZW? 

• jak należy ocenić standardy zastosowań systemów automatycznych analiz 
data minings i OLAP w kontekście klasyfikacji systemów SZW? 

• jakie są perspektywy rozwoju tego typu systemów w średnich 

przedsiębiorstwach? 

Wymienione wyżej problemy klasyfikacyjne stanowią 

precyzowania ofert dotyczących rozwoju technologii 
w przedsiębiorstwach kierowanych do przedsiębiorstw . 

istotne kryterium 
informacyjnych 

2. Składowe rozwoju systemów zarządzania wiedzą i ich 
finansowanie ze środków publicznych 

Podstawowe pojęcia zarządzania wiedzą, bazy wiedzy i inżynieria wiedzy, 
zostały ukształtowane przez środowiska naukowe związane z zastosowaniem metod 
sztucznej inteligencji (AI - Artifical Inteligence). Pojęcia te zdefiniowano 
i rozpowszechniono w publikacjach naukowych i dokumentacjach pakietów 
programowych związanych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji (AI) np. 
popularny pakiet programowy SFINKS. Tworzone dobrze ustrukturyzowane pojęcia 
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były dostosowane do potrzeb wynikających z metodyki budowy modeli sztucznej 
inteligencji oraz baz wiedzy niezbędnych do weryfikacji rozwiązań modelowych. 
Stan ten oceniać można jako korzystny z punktu widzenia rozwoju dziedziny 
Zarządzania Wiedzą, chociaż występują również niekorzystne aspekty, wynikające 
z konieczności nadawania nowych znaczeń już raz określonym pojęciom. 

W jakim zakresie zachodzące procesy uznać można za naturalne tendencje 
rozwojowe a w jakim ingerencję w usankcjonowane tradycją rozwiązania, pozostaje 
sprawą dyskusyjną. Procesy rozwojowe zachodzące na styku różnych dyscyplin 
wiedzy, tworzą nowe - lub często anektują pojęcia zdefiniowane w węższym 
znaczeniu w innej dziedzinie. Konieczność podjęcia działań zmierzających do 
aktualizacji terminologii wykorzystywanej w dziedzinie zastosowań metod sztucznej 
inteligencji i zarządzaniu wiedzą staje się niezmiernie ważna. Publikacja (OECD)4 

powstała jako syntetyczne opracowanie z czterech światowych kongresów 
dotyczących z zarządzania wiedzą, podejmuje niezwykle ważne problemy 
wynikające z rozwoju tej dyscypliny wiedzy, praktycznie w izolacji od dorobku 
środowiska reprezentującego zastosowania metod sztucznej inteligencji. 

W opracowaniu tym skoncentrowano się na światowych doświadczeniach 
w finansowaniu, tworzeniu, przesyłaniu i zastosowaniach wiedzy w edukacji 
i medycynie uwzględniając szeroki kontekst uwarunkowań i celów społecznych 
realizowanych w tych ważnych dziedzinach finansowania wiedzy ze środków 

publicznych. Cytowana publikacja stanowiąca syntezę dorobku czterech kongresów 
międzynarodowych podejmuje niezwykle ważny dla praktyki życia publicznego 
i bardzo upolityczniony problem finansowania wiedzy ze środków publicznych -
czyli budżetu państwa. Konsekwencje nakładów środków publicznych na ochronę 
zdrowia owocują opracowywaniem coraz droższych systemów diagnostycznych 
i terapeutycznych, które są przyczyną uruchamiania spirali rosnących nakładów na 
ochronę zdrowia. Funkcjonowanie tych zasad przedstawiono na rys 1 i 2, które 
ilustrują mechanizm finansowania ochrony zdrowia ze środków budżetowych oraz 
finansowanie tworzenia wiedzy i jej zastosowań . Rozwój nauk medycznych 
w zakresie diagnostyki, terapii oraz skutecznej ochrony zdrowia powiązanej 

z działalnością zasobnych finansowo korporacji farmaceutycznych powoduje, że 

oczekiwania społeczne dotyczące wysokiego standardu elementarnej pomocy 
medycznej nieprzerwanie rosną(sygnały z ostatniej chwili wskazują że mogą 

inicjować działania korupcyjne). Wyraża się to określonymi konsekwencjami 
w strukturze wydatków społecznych na służbę zdrowia. Skutków tego stanu 
doświadczamy w Polsce, ponieważ po podwyższeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne do 8%, wiadome jest że będą to środki niewystarczające, a sukcesywne 
podnoszenie ich do 12%, wcale ·nie musi rozwiązywać permanentnego problemu 
niedoboru środków. Powstaje w tym przypadku zabójczy dla równowagi budżetowej 

4 Centrum Badań Nad Edukacją i Innowacją OECD Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju w Paryżu pt. ,,Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się", Paryż 2000. 
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model sprzężenia zwrotnego, w ramach którego rozwój metod i środków 

technicznych postępu medycyny jest w stanie racjonalnie skonsumować każdy 
przyrost środków budżetowych kierowanych na ten cel. 

I 
Beneficjent Nakłady 

Przemysł aparatury 
medycznej 

na ochronę zdro~ia 

Szpitale 
Kliniki 

ł 
Dotacje do zakupu 

aparatury 

Wiedza wnoszona w 
postęp w ochronie 

mrowia 

Systematycmy wzrost 
kosztów opieki mrowia 

Skarb Państwa 

' ~------~ 
Administracja dysll)'bucji 

środków na ochronę zdrowia 
NFOZ 

Apteki 

Pru:mysl 
farmaceutyczny 

Beneficjent 

Rysunek 1. Struktura systemów finansowania i zastosowań wiedzy 
w opiece zdrowotnej. 

Wykorzystując brak świadomości społecznej tego zjawiska, środowiska 

polityczne uruchamiają „szamańskie" programy reform, których efekty stanowią 
najczęściej dodatkowe koszty wprowadzania tych zmian. Zdarza się często, że ich 
inicjatorzy nie są w stanie realizować wdrożenia swoich projektów(wystąpiło to 
w Polsce), co często źle wróży wdrożeniu ich „zbawiennych rozwiązań" . Ranga 
sygnalizowanych tutaj problemów wskazuje, że konieczna jest konsolidacja całego 
środowiska badaczy związanych z zarządzaniem wiedzą aby skutecznie wspierać 
rozwój gospodarki polskiej w społeczeństwie wiedzy. 

Co powinniśmy wiedzieć, aby zredukować koszty usług zdrowotnych? Jak 
może być użyta technologia informacyjna, aby polepszyć jakość opieki? Dobre 
odpowiedzi na te pytania nie są zbyt częste. Jak widać po powszechności prób 
przeprowadzania reform zdrowotnych, każde współczesne państwo przemysłowe 
chce wiedzieć, jak wypełnić polityczny cel zmniejszenia wydatków na ochronę 
zdrowia przy jednoczesnym spełnieniu imperatywu społecznego, jakim jest 
dostępność opieki zdrowotnej i jej dobra jakość (Bauer, 1996, Raff'el, 1997). 

Problemy te mogą być rozpatrywane w ich teoretycznym i praktycznym 
znaczeniu jako analiza porównawcza rozwiązań przyjmowanych w różnych krajach 
świata, bądź też jako warianty stosowane w danym kraju w różnych przedziałach 
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czasowych. Efekty prowadzenia takich analiz nie zawsze mogą dostarczyć wzorców 
dla rozwiązania problemu, to jednak pozwalają pogłębić wiedzę o procesach i nie 
najlepszych często skutkach podjętych wariantów działań. 

l 
:lakupy leków 

i aparatury nmycmej 

-'~~~ Przemysł fannaceutycmy Upo~ 
Przemysł aparatury medycznej ffllrożeń wiedzy · 

S>l)itale 

Rysunek 2. Struktura tworzenia i rozwoju zastosowań wiedzy w opiece 
zdrowotnej. Źródło: Opracowanie własne 

3. Zastosowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach 

Jeżeli ten aspekt uznać jako niezwykle ważną składową problematyki 
Zarządzania Wiedzą oraz usankcjonować dorobek środowiska naukowego 
związanego z Zastosowaniem Metod Sztucznej Inteligencji, to pozostaje jeszcze 
usankcjonowanie dorobku środowisk zajmujących się rozwojem zastosowań metod 
zarządzania wiedzą w korporacjach związanych z Hurtowniami Danych, Systemami 
OLAP (On Line Analitical Precess) czy Data Minings. Problematykę zarządzania 
wiedzą rozpatrywaną w strukturze rozwoju systemów informacyjnych zarządzania 
wraz z technologią ich realizacji zaprezentowano na rys. 3. 

Zaprezentowane rozwiązanie graficzne pozwoliło na zidentyfikowanie 
i ustrukturyzowanie elementów składowych rozwiązań systemowych 
uwzględniających najprostsze elementy procesów informacyjnych oraz 
sygnalizowanych tylko niezwykle złożonych aspektów zarządzania wiedzą. Szerzej 
potraktowana przez Szyjewskiego (2003) rola zarządzania przepływem pracy jako 
integratora wiedzy w jej fazie dynamicznej, wydaje się wymagać uzupełnień 

w aspekcie powiązań strukturalnych w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. 
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Rysunek 3. Schemat struktury systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. 

Ważne jest obecnie inicjowanie współdziałania wszystkich środowisk 

związanych z problematyką zarządzania wiedzą rozumianą jako tworzenie modeli 
z bazami wiedzy, tworzeniem korporacyjnych systemów zarządzania wiedzą oraz 
analizą procesów finansowania tworzenia wiedzy w służbie zdrowia i edukacji, 
zasilanych finansowo ze środków budżetowych. Do spełnienia tej roli pretenduje 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (w rejestracji), którego przestrzeń 

zainteresowań dotyczy wszystkich wskazanych wyżej aspektów zarządzania wiedzą. 

4. Podsumowanie 

W pracy zaprezentowano rozwój technik informacyjnych w zarządzaniu 

obejmujący problematykę źródeł finansowania wiedzy i jej zastosowań w ochronie 
zdrowia oraz zarządzaniu przedsiębiorstwami. Zobrazowane na schematach 
mechanizmy finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych ilustrują 

dobitnie beneficjantów tego procesu, który są w stanie uruchomić działania 

lobbingowe w zakresie poziomu dopłat do leków czy zakupów aparatury medycznej. 
Te procesy stanowią podstawowe źródło destrukcji budżetów szpitali, które 
niezależnie często od stanu finansów dokonują zakupów kosztownej aparatury 
medycznej, której często nie są w stanie wykorzystać. 

Punktem wyjścia w analizie systemów infonnacyjnych zarządzania 

przedsiębiorstwami, była analiza struktury strumieni zasileniowych 
i infonnacyjnych, które stanowią precyzyjną identyfikację tych podstawowych 
elementów rzeczywistości gospodarczej. Podjęta próba zdefiniowania systemu 
infonnacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem zarządzania 
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wiedzą stwarza okazję do nowego ujęcia proponowanych jego elementów 
składowych. 
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