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Rozdział 1 

Zarządzanie wiedzą 





PERSPEKTYWY ZASTOSOWAŃ ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 
W AGROBIZNESIE 

Mirosława Marciniak 
Zakład informatyki, Akademia Rolnicza w Szczecinie 

<mirmar@erl.edu.pl> 

Knowledge has become the most important property of any commercial or 
academic institution. Knowledge management concems such processes as 
innovating, spreading, sharing, and using of knowledge. This paper focuses 
on the methodological and technical aspects of knowledge management 
systems and on the application background of the lntemet-based. Research 
concems the management aspect including, process of creation and 
distribution knowledge in organization, learning (e-leaming), and application 
in the customer relationship management. There is proposing used of methods 
of knowledge management in development of agribusiness as support the 
govemment 's management through the integration of agricultural knowledge. 

Keywords: knowledge, intellectual capital, infonnation system, knowledge 
management system, agribussines. 

1. Wprowadzenie 

Dobiega końca era przemysłowa i obecnie najwaznteJszym kapitałem 

organizacji staje się kapitał intelektualny, a na dalszy plan schodzą kapitał 

materialny, praca oraz ziemia. Organizacje odnoszące największe sukcesy na rynku, 
to takie, które budują swoją przewagę konkurencyjną na bazie zasobów 
niematerialnych- wiedzy (Romańczuk, 2003). Informacja często mylona jest 
z wiedzą, ponieważ zarówno informacja, jak i wiedza przemieszczają się 

w organizacji poprzez sieci. Wiedza tym różni się od informacji, iż oznacza 
zdolność do efektywnego działania i jest ściśle związana z ludźmi, natomiast 
informacja to „znajomość rzeczy" i może istnieć niezależnie od człowieka. Drugą 
istotną różnicą między nimi jest forma. Informacje mogą być zapisywane w postaci 
ciągu liczb, tekstów, bądź pliku na dysku, a wiedza jest przechowywana pod takimi 
postaciami, jak: opisy stanowisk pracy, procedury działań, strategie, kultura, historia 
itp. postrzegane jako najefektywniejsze z narzędzi przekazywania wiedzy 
w organizacji. Wiedza, należąc do ludzi, przepływa przez społeczności i organizacje 
na różne sposoby np. regulaminy, demonstracje, ,,plotki" itp. Proces powstawania 
wiedzy ma charakter ciągły, zatem „nowa" wiedza powstaje na bazie „starej" 
wiedzy, gdyż istotną rolę odgrywa w tym procesie określenie, ,,czego się nie wie" 
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Perspektywy zastosowań zarządzania wiedzą ... 

lub, ,,dlaczego stara wiedza jest niewystarczająca". Stąd zarządzanie wiedzą staje się 
filozofią, której zasadniczym celem jest koordynowanie procesu zdobywania, 
pomnażania i wykorzystywania wiedzy dostępnej w organizacji i jej otoczeniu 
w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. 

2. Kapitał intelektualny a wiedza 

Kapitał intelektualny jest być może nową teorią, ale w praktyce funkcjonuje 
JUZ od wielu lat ukryty w różnicy między wartością rynkową a księgową 

przedsiębiorstwa. Zakładano, że luka ta była czasowym odchyleniem, 
nieempiryczną wartością dodaną, która mogłaby wystąpić np. zwiększenie 

przychodów, polepszenie produktywności lub zwiększonego udziału w rynku. 
Założenie okazało się nieprawdziwe, gdyż rdzeniem nowej gospodarki- gospodarki 
wiedzy - są znaczące nakłady zarówno na kapitał ludzki, jak i na technologię 
informacyjną, postrzegane jako podstawowe narzędzia kreacji nowej wartości. 

Prawdziwy przełom w badaniach nad kapitałem intelektualnym nastąpił po 
opublikowaniu w 1995 r. przez skandynawską firmę ubezpieczeniową Skandia 
raportu rocznego dotyczącego kapitału intelektualnego, stanowiącego dodatek do 
raportu finansowego. 

Istotą modelu kapitału intelektualnego Skandii była idea, że „prawdziwa 
wartość przedsiębiorstwa leży w jego zdolnościach do generowania stałej wartości 
poprzez wdrażanie wizji i wynikających z niej strategii". Na podstawie przyjętej 
strategii można wyznaczyć czynniki sukcesu, które muszą być maksymalizowane. 
Czynniki te podzielono na cztery grupy (odrębne obszary zainteresowania): finanse, 
klienci, procesy, odnowienie i rozwój. Obszarem wspólnym dla wszystkich grup są 
ludzie. W każdym z powyższych obszarów można określić szereg wskaźników 
służących do pomiaru wyników działalności organizacji, a połączenie wszystkich 
czynników tworzy nowy holistyczny i dynamiczny model sprawozdawczości, który 
Skadnia określiła mianem Nawigatora. 

Podstawą we wszystkich rozważaniach na temat kapitału intelektualnego jest 
założenie, że w organizacjach istnieją ukryte zdolności wpływające na wymierne 
wyniki działalności gospodarczej, zaliczane częściowo w tradycyjnej księgowości 
do aktywów niematerialnych. Na tej podstawie wyróżniono trzy nowe typy kapitału: 

1. kapitał ludzki-obejmuje umiejętności, wiedzę i doświadczenie pracowników; 

2. kapitał strukturalny - składa się z trzech podstawowych elementów: 

a) kapitału organizacyjnego Gakość i zasięg systemów informacyjnych, 
koncepcja organizacyjna i dokumentacja związane z przepływem 

i dzieleniem się wiedzą w organizacji, jak i na zewnątrz (dostawcy, 
kanały dystrybucji), 

b) kapitału innowacyjnego- odnoszącego się do umiejętności odnowy 
i skutków innowacji w formie chronionych praw handlowych, własności 
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intelektualnej i innych aktywów niematerialnych oraz talentów 
wykorzystywanych w celu wprowadzania na rynek nowych produktów 
i usług; 

c) kapitału procesów- stanowiącego rodzaj praktycznej wiedzy stosowanej 
w stałym kreowaniu wartości np. procesy pracy, techniki i programy 
pracownicze, wzmacniające efektywność wytwarzania lub dostawy 
usług; 

3. kapitał kliencki- stanowi wiedza o klientach i związki organizacji z jego 
klientami. 

Połączenie tych trzech typów kapitału wraz z zarządzaniem wiedzą 

przedstawia koncepcja platformy wartości Huberta Saint- Onge'a i Charlesa 
Armstronga (rys. I). W części wspólnej czynników, stanowiących kapitał 

intelektualny, znajduje się kapitał finansowy -źródło tworzenia wartości organizacji. 

Objaśnienia: 

KL - kapitał Judzki 

KO - kapitał 

organizacyjny 

Rysunek 1. Platforma wartości organizacji. 
Źródło: H. Saint- Onge, C. Armstrong (Edvinsson, Malone, 2001) 

Na podstawie zależności między różnymi kapitałami przedstawionych na 
rysunku można wnioskować, iż wartość organizacji nie wynika bezpośrednio 

z żadnego pojedynczego czynnika kapitału intelektualnego, ale z interakcji 
zachodzących między nimi wszystkimi oraz ich wielkości i wzajemnych proporcji. 
Należy zauważyć, iż we wszystkich rozważaniach na temat kapitału intelektualnego 
wspólnym mianownikiem jest wiedza i możliwości jej pomiaru (Edvinsson, Malone, 
2001). 

Bez względu na rodzaj klasyfikacji bądź pomiaru wiedzy, faktem pozostaje 
przekonanie, iż dobra jakościowo wiedza odpowiednio zarządzana zawsze 
przyniesie korzyść organizacji, przyczyniając się do jej umocnienia na rynku 
i dalszego rozwoju. 
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3. Koncepcje zarządzania wiedzą 

Zarządzanie wiedzą jest określeniem wszystkich procesów umożliwiających 
tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie dostępnej wiedzy i kompetencji do 
realizacji celów biznesowych organizacji. Model zarządzania wiedzą opracowany 
w latach 90- tych przez prof. Ikujiro Nonaka zyskał uznanie jako dobry opis 
tworzenia, przenoszenia i odtwarzania wiedzy w organizacjach (Kaczmarek;2003). 

Koncepcja ta bazuje na założeniu, iż wiedza występuje w dwóch postaciach: 
ukrytej (tacit) i jawnej, dostępnej (explicit). Autorem pojęcia wiedzy ukrytej był 

Polanyi, który określił ją za pomocą stwierdzenia: ,,Wiemy więcej niż jesteśmy 
w stanie powiedzieć" (Polanyi, 1967). Wiedza jawna, zwana wiedzą formalną, jest 
jasno sprecyzowana i usystematyzowana. Można przedstawić ją za pomocą słów, 
liczb, znaków i symboli, a występuje głownie w postaci papierowych dokumentów, 
publikacji, elektronicznych baz danych itp. Istotnymi procesami dla omawianego 
modelu zarządzania wiedzą są cztery podstawowe metody konwersji wiedzy: 

l. socjalizacja, polegająca na przekształcaniu wiedzy ukrytej w ukrytą, co 
oznacza dzielenie się wiedzą w czasie wykonywania wspólnych czynności; 

2. eksternalizacja (uzewnętrznianie), oznacza konwersję wiedzy ukrytej do 
wiedzy jawnej, poprzez wyrażanie wiedzy ukrytej w powszechnie dostępnej 
i przyswajalnej postaci; 

3. kombinacja, umożliwiająca przekształcenie wiedzy jawnej w inna postać 
wiedzy jawnej, poprzez upowszechnianie i systematyzację wiedzy; 

4. internalizacja (uczenie się), polegająca na przekształceniu wiedzy jawnej 
w ukrytą (wykorzystanie doświadczeń i wiedzy innych, zastosowanie wiedzy 
w działaniu, procesach i inicjatywach). 

Zarządzanie wiedzą przebiega cyklicznie w kolejno następujących po sobie 
procesach. Wiedza ukryta jest przekazywana innym w procesie socjalizacji, 
w trakcie pracy grupowej pod nadzorem „mistrzów". Po przyswojeniu wiedzy 
ukrytej następuje proces eksternalizacji (ujawniania wiedzy). Ta uzewnętrzniona 
wiedza powinna zostać usystematyzowana i sklasyfikowana w procesie łączenia 
(kombinacji). Ostatecznie, taka wiedza może być przyswojona w procesie 
rozumienia i nauki. W ten sposób pojedynczy cykl obiegu wiedzy się kończy 

(Kowałkiewicz, 2003). Ponieważ wszystkie te procesy mają na celu zwiększenie 
jakości zarządzanej wiedzy, stąd po każdym przejściu cyklu powinno się przenieść 
na wyższy poziom i uruchomić kolejny cykl. Adekwatne, zatem jest określenie tego 
zjawiska mianem spirali obiegu wiedzy. 

Istotne znaczenie ma również interakcja pomiędzy formami wiedzy 
a poziomami organizacji. Zamiany wiedzy jawnej w ukrytą na poszczególnych 
poziomach stanowią podstawę tworzenia i odtwarzania wiedzy w organizacjach. 
Z punktu widzenia zarządzania wiedza może mieć charakter indywidualny, 
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grupowy, organizacyjny lub międzyorganizacyjny. Aby uruchomić spiralę 

powstawania wiedzy należy spełnić kilka postulatów (Nonaka, Takeuchi, 2000): 

• spiralę napędzają intencje, dążenia i cele organizacji, zatem należy 

zaprezentować je pracownikom i sprawić, że staną się również ich celami; 

• należy zapewnić pracownikom autonomię, gdyż jest ona katalizatorem 
nowych pomysłów i pozytywnie motywuje; 

• organizację powinien cechować twórczy chaos i niestabilność, dzięki czemu 
pracownicy nie wpadają w rutynę i są zmuszeni do współdziałania z szybko 
zmieniającym się otoczeniem, przez co mogą pewniej i szybciej reagować 
w przypadku wystąpienia kryzysu; 

• w organizacji powinna istnieć informacja nadmiarowa, wykraczająca poza 
potrzeby działalności operacyjnej; 

• organizacja powinna być wewnętrznie tak zróżnicowana, jak jej otoczenie, 
wtedy członkowie organizacji łatwiej dostosują się do otoczenia. 

Model zarządzania wiedzą według Hedlunda oparty jest również na 
koncepcji podziału wiedzy na jawną i ukrytą, lecz istotnym jego elementem jest 
analiza współzależności pomiędzy wiedzą a czterema poziomami społecznymi 

(indywidualnym, grupowym, organizacyjnym, między-organizacyjnym), na których 
przebiegają procesy powstawania i przepływu wiedzy. Dynamika przepływu 

i przetwarzania wiedzy zachodzi w procesach adekwatnych do określonego poziomu 
społecznego . Wyrażanie wiedzy i jej internalizacja odbywają się w wymiarze 
indywidualnym, zatem wymagają wysiłku ze strony pojedynczej osoby. Kolejne 
procesy - rozszerzanie i łączenie - maja wymiar grupowy i zachodzą dzięki 
dialogowi. Z kolei, asymilacja i rozpowszechnianie wiedzy odbywają się na jeszcze 
szerszej płaszczyźnie i odnoszą się do interakcji ze środowiskiem. Hedlund 
zaproponował również zmianę struktury organizacyjnej na formę organizacji 
„N- form", której atrybutami są tworzenie swobodnych, tymczasowych grup ludzi 
do realizacji określonych projektów i wprowadzenie poziomej, równoległej 

komunikacji. Istotną rolę w zarządzaniu mają odgrywać kierownicy średniego 

i niższego szczebla, a zarządzający mają spełniać raczej rolę katalizatora, dzięki 

któremu procesy zarządzania wiedzą przebiegają bez zakłóceń i dają pozytywne 
wyniki (Kaczmarek, 2003). 

4. Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach 

W otoczeniu, w którym funkcjonują podmioty gospodarcze, nastąpiło wiele 
zmian technologicznych. Rewolucja związana z komputeryzacją przełożyła się na 
powstanie nowych koncepcji zarządzania, a przedsiębiorstwa stanęły przed 
koniecznością przystosowania się do zmian i wdrożenia ich w jak najefektywniejszy 
dla siebie sposób (Penc, 2002). Informacja jest obok trzech klasycznych czynników 
produkcji, czyli kapitału, pracy i ziemi, uważana za czwarty czynnik. Jeżeli dodamy 
do niego takie przymioty jak istotność, zakres, aktualność, kompletność i dostępność 
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w określonym czasie i miejscu, to możemy infonnację określić jako wiedzę. Wiedza 
jest jedynym czynnikiem produkcji, do którego nie ma zastosowanie prawo 
malejących przychodów. Co więcej, proces dzielenia się wiedzą wcale nie powoduje 
jej ubycia, a wręcz przeciwnie jeszcze bardziej się rozwija (Buszan, 2003). 

Tworząc swój system zarządzania wiedzą organizacje bazują na dwóch 
głównych strategiach zarządzania wiedzą: 

• strategii kodyfikującej - gdzie wiedza jest sformalizowana i łatwo dostępna, 

• strategii spersonalizowanej - gdzie wiedza jest silnie związana z osobą, 
będącą jej posiadaczem a sposób jej udostępniania odbywa się głownie 

poprzez kontakty osobiste. 

Różne strategie stosowane są do różnych modeli biznesowych. Celem strategii 
kodyfikującej jest inwestowanie w zasoby wiedzy, które mogą być używane 
wielokrotnie i które dają szybki zwrot nakładów . Taki system zarządzania wiedzą 
wymaga dużych inwestycji w technologie infonnatyczne, głównie w systemy 
przechowywania dokumentów (Andersen Konsulting, Earnst&Young). Strategia 
spersonalizowana jest przeznaczona dla organizacji, które dostarczają bardziej 
wyrafinowanych usług, doradztwa w sprawach nietypowych i trudnych, które na 
zlecenie opracowują ekspertyzy dla swoich klientów i uzyskują duże marże ze 
swoich usług. W tym przypadku, inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne są 
niewielkie, a główny nacisk kładzie się na rozwój kontaktów i tworzenie kultury 
sprzyjającej dzieleniu się wiedzą (McKinsey&Company). Wybór odpowiedniej 
strategii powinien być poprzedzony wnikliwą analizą organizacji pod kątem 

prowadzonej działalności biznesowej , dającą odpowiedzi na pytania:, jakiego rodzaj 
usługi świadczy klientom (standardowe, specjalistyczne), czy posiada produkt 
dojrzały czy innowacyjny? W końcu, czy pracownicy sięgają częściej do wiedzy 
jawnej czy ukrytej w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Najbardziej 
efektywna jest zazwyczaj jedna strategia główna wspierana przez drugą strategię 
z zachowaniem odpowiednich proporcji- nie większych niż 80% do 20% 
(Romańczuk, 2003). 

System zarządzania wiedzą optymalizuje i scala w jedną całość wszystkie 
procesy, które mają charakter ciągły i zachodzą nieprzerwanie w dobrze 
funkcjonującej organizacji. Przy budowaniu systemu należy je zidentyfikować 

i uwzględnić. Pierwszym z tych procesów jest tworzenie wiedzy, rozumiane jako 
zespół działań podejmowanych przez organizację w celu zwiększania zasobów 
wiedzy. Kolejnym jest zastosowanie wiedzy wewnątrz organizacji, np. w trakcie 
realizacji projektów, bądź podczas rozwiązywania problemów. Pozyskana wiedzę 
wykorzystuje się również na zewnątrz organizacji, np. przy sprzedaży własności 
intelektualnej. 

Jedną z dróg do zbudowania całościowego systemu zarządzania wiedzą jest 
stworzenie systemu zarządzania szkoleniami w systemie e-learning. E-learning to 
metoda oparta na wykorzystaniu najnowszych technologii, umożliwiających 
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kształcenie na odległość. Zaprojektowana i stworzona została dla organizacji, które 
są zainteresowane ciągłym pogłębianiem swojej wiedzy za pośrednictwem Internetu. 
Za pomocą nowoczesnych metod stosowanych w telekomunikacji przesyłane są: 

dźwięk, obraz, tekst i inne dane zapisane w postaci cyfrowej. Obecne technologie 
umożliwiają również bezpośredni kontakt uczestników i prowadzących szkolenie 
w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem audio- lub wideokonferencji. E-learning 
staje się w wielu przypadkach jedyną metodą, zapewniającą dostęp do wiedzy na 
szeroką skalę . 

5. Perspektywy zastosowań systemów zarządzania wiedzą 
w agrobiznesie 

Systemy zarządzania wiedzą w agrobiznesie można zastosować na dwóch 
płaszczyznach: biznesowej i organizacyjnej, np. dla administracji państwowej. 

W Polsce w 2001 r. uchwalona została „Ustawa o dostępie do Informacji 
Publicznych", a następnie rozporządzenie wykonawcze „O biuletynie informacji 
publicznej", które narzucają implementację narzędzi umożliwiających urzędnikom 
przekazywanie informacji o działalności urzędu i ich kompetencjach (Żmigrodzki, 
2003). Wiele sektorów gospodarki skorzystało z tej możliwości, w tym rolnictwo 
i przemysł rolno- spożywczy. 

W najprostszym przypadku wymagania te spełnia system zarządzania 

witryną internetową, lecz w przypadku większych instytucji np. Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ilość generowanej informacji wymusza stosowanie takich 
systemów, które oprócz jej dystrybucji będą również nią zarządzać. Taką funkcję 
mogą spełniać systemy zarządzania wiedzą, które są w stanie klasyfikować 

zapytania petentów, wyszukiwać dla nich skojarzone zasoby wiedzy albo 
wskazywać kompetentnych urzędników . Na świecie są już podejmowane takie 
próby, a przykładem może być Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa, Zarządzania 
Zasobami Naturalnymi i Rybactwa, które wdrożyło system zarządzania wiedzą dla 
około 12 tysięcy swoich pracowników i instytucji powiązanych z ministerstwem. 
Wykonanie tego systemu powierzono firmie Compaq, która przy jego realizacji 
ściśle współpracowała z innymi potentatami rynku informatycznego Microsoftem, 
Oraclem i ESRI. 

W procesie zarządzania wiedzą następuje identyfikacja źródeł wiedzy 
zarówno osobowych, jak i nieosobowych, formalizacja pozyskanej wiedzy, aż do 
dzielenia się nią tj. rozpowszechniania i uczenia się. Koncepcję integracji zasobów 
i źródeł wiedzy oraz jej dystrybucji dla potrzeb zarządzania wiedzą w branży 
rolniczej przedstawiono na rysunku 2. 

Środkiem pozwalającym na zintegrowane podejście do zasobów 
intelektualnych w firmie oraz budowę wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą 
jest Internet lub w wymiarze korporacyjnym- intranet. 
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Poza wsparciem administracji, systemy zarządzania wiedzą mogą odgrywać 
istotną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki rozwiniętej technologii 
teleinformatycznej możliwa jest budowa systemu zarządzania wiedzą, który pozwoli 
w pełni wykorzystać zasoby intelektualne firmy oraz zidentyfikować obszary 
wymagające wsparcia. W ramach takich systemów, uwzględniając cele biznesowe, 
diagnozowane są braki kompetencyjne pracowników i opracowywane dla nich 
ścieżki szkoleniowe uzupełniające i rozwijające wiedzę. 

Literatura 
naukowa 

Pracownicy 
wiedzy 

Inżynierowie 

wiedzy 

AKWIZYCJA i FORMALIZACJA WIEDZY 

DYSTRYBUCJA WIEDZY 

Uczenie się nabywanie 
umiejętności w 

zastosowaniu i aktualizacji 
wiedz 

Priorytety badań 
Określenie kierunków badań 
w oparciu o istniejącą wiedzę 

Wiedza praktyczna 
rolników 

Aktualizacja wiedzy 
naukowej i 
praktycznej 

Rysunek 2. Rola integracyjna systemu zarządzania wiedzą. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Walker, Sinclair, 1997) 

Twórcy systemów zarządzania wiedzą koncentrują swoją uwagę na wiedzy 
tworzonej wewnątrz fim1y na potrzeby jej pracowników. Warto jednak pamiętać 
o korzyściach, jakie może dać zastosowanie systemu zarządzania wiedzą również do 
wsparcia klienta. System zarządzania wiedzą przeznaczony do obsługi klienta 
powinien (Żmigrodzki, 2003): 

a) dystrybuować wiedzę- na życzenie klienta przekazywać odpowiednio 
dobrane informacje; 

b) zarządzać kompetencjami- wspierać kojarzenie potrzeb informacyjnych 
klientów z odpowiednimi pracownikami firmy, zapewniając dobre 
jakościowe odpowiedzi; 

c) zapewniać intuicyjną obsługę- ze względu na to, że z systemu będą korzystać 
różni użytkownicy obsługa jego powinna być łatwa i naturalna; 

d) monitorować działanie systemu- system powinien umożliwiać prowadzenie 
analiz dwutorowo: bieżące monitorowanie, polegające na śledzeniu 
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kontaktów z klientami, i powiadamianie o wystąpieniu niepożądanych 

zjawisk, np. brak odpowiedzi ze strony organizacji w określonym czasie, 
tworzenie zestawień zbiorczych o potrzebach klientów, intensywności 

kontaktów i pracy odpowiednich pracowników; 

e) zarządzać zasobami wiedzy- wiedza przeznaczona dla klientów z reguły 
obejmuje pewien zakres dziedzinowy, jednak dezaktualizacja wiedzy oraz 
zmieniające się potrzeby klientów wymuszają działania mające na celu 
zapewnienie klientom informacji wysokiej jakości (przede wszystkim 
aktualnych). 

Zadaniem systemu zarządzania wiedzą jest, więc kojarzenie potrzeb 
informacyjnych klienta z zasobami informacyjnymi lub osobowymi organizacji. 
Przykładem takiego systemu może być system Pyton, który oferuje możliwość 
administrowania i wspierania przepływu wiedzy wewnątrz organizacji i na styku 
z jej otoczeniem. System pozwala na komunikację między użytkownikami przy 
użyciu języka naturalnego. Moduł kontaktu z klientami jest tylko wybranym jednym 
modułem wspomagającym transfer wiedzy. Klient lub petent wpisuje swoje pytanie, 
system przeszukuje bazę wiedzy, zawierającą pytania i odpowiedzi przeznaczone 
dla klientów. Jeżeli podobne pytanie zostanie znalezione, wyświetla je. Jeżeli zaś 
brak odpowiedzi na podobny problem, umożliwia wysłanie pytania użytkownika do 
działu obsługi klienta. Pracownik tego działu odpowiada na pytanie lub, jeżeli nie 
dysponuje odpowiednią wiedzą, przekazuje je do wybranego specjalisty z innego 
działu. Ów specjalista udziela odpowiedzi, która jest wysyłana do pytającego. 
Jednocześnie baza wiedzy wzbogaca się o nową porcję wiedzy. Dzięki takiej 
komunikacji na wejściu klienci otrzymują szybką odpowiedź na swoje pytanie. 
Na wyjściu zaś budowana jest korporacyjna baza wiedzy. Można przeprowadzać 
analizy dotyczące liczby, rodzajów problemów i potrzeb, jakie zgłaszają 

konsumenci. Klient ma również możliwość oceny odpowiedzi, co daje okazję do 
poznawania luk wiedzy i centrów kompetencyjnych organizacji w aspekcie obsługi 
klienta (Żmigrodzki, 2003). 

6. Podsumowanie i wnioski 

Organizacje odnoszące największe sukcesy budują swoja przewagę 

konkurencyjna na właściwym wykorzystaniu kapitału intelektualnego. Ponieważ 
wiedza, mądrość, w tym również znaczna część kapitału intelektualnego, nie są 
własnością przedsiębiorstwa, ale zatrudnionych pracowników, klientów, 
kooperantów, zatem problem zarządzania wiedzą staje się zasadniczym celem 
każdej rozwijającej się organizacji. 

Bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania 

wiedzą ma znaczenie kultury organizacji, zważywszy na fakt, że konkurencyjność 
oraz indywidualizm są naturalnymi cechami ludzi. Do promowania zachowań 
związanych z dzieleniem się wiedzą wykorzystuje się takie narzędzia jak: włączenie 
dzielenia się wiedzą do systemów premiowania i nagród, promowanie systemów 
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zapisywania wiedzy, rozne m1cJatywy promujące zatrzymywanie wiedzy 
w organizacji (Romańczuk, 2003). Wykreowanie kultury sprzyjającej dzieleniu się 
wiedzą jest jednym z najistotniejszych czynników efektywnego funkcjonowania 
systemu zarządzania wiedzą. 

Zarządzanie wiedzą ma szansę odegrać istotną rolę w rozwoju rolnictwa 
i agrobiznesie, głównie w zakresie integracji wiedzy, ukierunkowaniu rozwoju 
badań naukowych oraz we właściwej dystrybucji wiedzy. Ważnym przyczynkiem 
ku temu, powinna być pomoc ludziom zamieszkującym tereny słabo zurbanizowane 
i wiejskie w zdobywaniu wykształcenia i poszerzaniu wiedzy m.in. dzięki 

wprowadzeniu nowych metod nauczania i prowadzenia szkoleń w oparciu 
o nowoczesne technologie teleinforma-tyczne. 
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