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Krystyna Kowalska, Jarema Batorski
Wy˝sza Szko∏a Biznesu w Dàbrowie Górniczej

ZnajomoÊç wiedzy logistycznej wÊród kadry zarzàdzajàcej
przedsi´biorstwa
Sukces przedsi´biorstwa poczàtku
XXI wieku zale˝y od zdolnoÊci do tworzenia nowych wzorców dostrzegania,
wyszukiwania nowych sposobów dzia∏ania – przy zaanga˝owaniu wszystkich
pracowników. W tych okolicznoÊciach
zrozumia∏e staje si´ powodzenie koncepcji zarzàdzania wiedzà.
Wiedz´ organizacji mo˝na zdefiniowaç jako p∏ynny zbiór doÊwiadczeƒ,
wartoÊci oraz informacji o okreÊlonym
kontekÊcie, który tworzy szkielet niezb´dny do oceny i przyswojenia nowych doÊwiadczeƒ i informacji. Stanowi z∏o˝onà mieszank´ nabytych doÊwiadczeƒ, ugruntowanych prawd, specjalistycznego osàdu, regu∏ zdroworozsàdkowych i intuicji. Jej êród∏em jest
ÊwiadomoÊç uczestników organizacji;
dzi´ki ÊwiadomoÊci jest tak˝e wykorzystywana. Jest wbudowana mi´dzy innymi w zwyczaje, procesy, praktyki i normy. Wiedza ukryta zawiera si´ w wiedzy specjalistycznej i doÊwiadczeniach
pojedynczych osób oraz grup osób.
Wiedza jawna jest skodyfikowana w organizacyjnych regu∏ach, rutynach i procedurach. Wiedza kulturowa przejawia
si´ w za∏o˝eniach, przekonaniach, wartoÊciach i normach, wykorzystywanych
przez ludzi w czasie przypisywania cennoÊci i znaczenia nowym informacjom.

Elementy zarzàdzania wiedzà pojawiajà
si´ ju˝ w koncepcji organizacji uczàcej
si´. Badacze zarzàdzania twierdzà, ˝e
przedsi´biorstwa aspirujàce do miana
organizacji zarzàdzajàcych wiedzà k∏adà zbyt du˝y nacisk na zarzàdzanie informacjà i informatyczne technologie.
Niekiedy wr´cz uto˝samia si´ dziedzin´ zarzàdzania wiedzà z zarzàdzaniem
informacjà. Jednak z drugiej strony argumentuje si´, ˝e dziedzina organizacyjnego uczenia si´ zaniedbuje ustrukturyzowanà wiedz´ i wykorzystywanie
technologii s∏u˝àcych jej opanowaniu
i wzmacnianiu. Koncepcja zarzàdzania
wiedzà przezwyci´˝a te ograniczenia.
Konkurencyjne otoczenie sk∏ania do
zwi´kszania tempa procesów innowacji. Powiàzanie odr´bnych obszarów
poszukiwaƒ i zastosowaƒ innowacyjnych jest warunkiem sukcesu przedsi´biorstwa. Jedynym trwa∏ym êród∏em
przewagi konkurencyjnej jest wiedza
wspólnie podzielana w przedsi´biorstwie. Po∏àczenie odkrywania wiedzy
z jej zastosowaniem prowadzi do przekszta∏cenia organizacji w twórczà,
w której zostaje wykorzystany potencja∏ wszystkich pracowników. Proces
ten wymaga zarzàdzania wiedzà. Znaczenie wiedzy wzros∏o dzi´ki sprawnym procesom informacyjnym. Jej êród∏em sà ludzie; sukces przedsi´biorstwa nie sprowadza si´ tylko do transferu informacji. Kluczem do sukcesu
przedsi´biorstwa jest osobisty wk∏ad
pracowników, ich zaanga˝owanie, identyfikacja z przedsi´wzi´ciem i wizja
rozwojowà.

Pracownicy przedsi´biorstwa stawiajàc czo∏a nie znanym wczeÊniej sytuacjom odwo∏ujà si´ do istniejàcej bazy
wiedzy. JeÊli istniejàca wiedza nie pozwala rozwiàzaç pojawiajàcych si´ problemów, konieczne jest stworzenie nowej wiedzy – dzi´ki uczeniu si´. Zebranym danym nadawane jest znaczenie.
ZnajomoÊç wiedzy zwiàzanej z proPowsta∏e w ten sposób informacje, cesami logistycznymi zarówno wÊród
efektywnie wykorzystane, prowadzà do praktyków jak i teoretyków w kraju powiedzy.
winna byç coraz wi´ksza. W ciàgu
ostatniego dziesi´ciolecia ukaza∏o si´
G∏ówny cel zarzàdzania wiedzà sta- bardzo du˝o publikacji krajowych i zanowi lepsze wykorzystanie wiedzy pra- granicznych odnoÊnie zarzàdzania logicowników dla dobra przedsi´biorstwa. stycznego. Wiedza w uj´ciu teoretycz-
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nym na ten temat jest ju˝ opisywana
w ró˝nych aspektach: organizacyjnym,
ekonomiczno -efektywnoÊciowym,
technicznym, informatycznym. Âwiadczà o tym liczne publikacje zwarte i artyku∏owe ukazujàce si´ w renomowanych czasopismach logistycznych.
RównoczeÊnie tworzenie si´ rynku
polskich przedsi´biorstw prywatnych
i publicznych oraz wchodzenie na polski rynek wielu podmiotów zagranicznych spowodowa∏o, ˝e znajomoÊç zagadnieƒ z zakresu logistyki sta∏a si´ coraz powszechniejsza wÊród praktyków
˝ycia gospodarczego.
ZdecydowaliÊmy si´ sprawdziç, w jakim stopniu przedsi´biorstwa zaabsorbowa∏y nowoczesne narz´dzia zarzàdzania, zwiàzane z orientacjà na tworzenie wiedzy. Jednak nasilenie takich
parametrów, jak tworzenie struktur organizacyjnych dla potrzeb logistyki, czy
ÊwiadomoÊç koniecznoÊci zarzàdzania
logistycznego, mo˝e byç dobrym punktem odniesienia przy ocenie potencja∏u
przedsi´biorstwa do tworzenia wiedzy.
Zarzàdzanie logistyczne jest ju˝ dobrze
ugruntowane, zarówno w literaturze
przedmiotu, jak i w praktyce wiodàcych
przedsi´biorstw.
Podstawowà metodà badawczà by∏a
ankieta, s∏u˝àca do oceny potencja∏u
przedsi´biorstwa do tworzenia wiedzy.
Badania rozpocz´to w listopadzie 2002
roku, a zakoƒczono w kwietniu roku
2003. Ostatecznie obj´to nimi 51 Êrednich i du˝ych przedsi´biorstw. Kwestionariusze przes∏ano wraz z proÊbà o ich
wype∏nienie przez prezesa zarzàdu lub
dyrektora personalnego. Ogó∏em zwrócono siedemdziesiàt dwa wype∏nione
kwestionariusze – w tym pi´çdziesiàt
jeden prawid∏owo. Jednostki zosta∏y
pobrane do próby na drodze nielosowej; nie mo˝na jej uznaç za reprezentatywnà wzgl´dem okreÊlonych cech. Jed-
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Tab. 1. Wyniki oceny stopnia tworzenia struktur organizacyjnych dla potrzeb logistyki i oceny ÊwiadomoÊci wa˝noÊci zarzàdzania logistycznego.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie kwestionariuszy badaƒ

Tworzenie struktur
organizacyjnych
dla potrzeb logistyki

ÂwiadomoÊç wa˝noÊci
zarzàdzania
logistycznego

Podmioty ogó∏em

4,3

5,5

Podmioty prywatne

4,6

5,7

Podmioty publiczne

3,9

5,2

Podmioty z udzia∏em kapita∏u zagranicznego

4,0

6,2

Podmioty bez udzia∏u kapita∏u zagranicznego

4,3

5,4

Podmioty prywatne i bez udzia∏u kapita∏u zagranicznego

4,7

5,6

Podmioty posiadajàce konkurentów zagranicznych
(prywatne i bez udzia∏u kapita∏u zagranicznego)

5,2

5,6

Podmioty nie posiadajàce konkurentów zagranicznych
(prywatne i bez udzia∏u kapita∏u zagranicznego)

4,0

5,7

Podmioty posiadajàce konkurentów zagranicznych (publiczne)

4,4

5,6

Podmioty nie posiadajàce konkurentów zagranicznych (publiczne)

3,3

4,7

Parametr

nym z etapów badania statystycznego
rentami sà podmioty zagraniczne 30
jest zatem opis statystyczny.
• podmioty, których g∏ównymi konkurentami nie sà podmioty zagraniczne
W odniesieniu do ka˝dej cechy bada21
no stopieƒ jej nasilenia w przedsi´bior- • podmioty publiczne, których g∏ównystwie. Poszczególnym wariantom odmi konkurentami sà podmioty zagrapowiedzi przyporzàdkowano oceny
niczne 10
punktowe. Do oceny stopnia nasilenia • podmioty publiczne, których g∏ównyparametrów przyj´to skal´ od 1 do 7.
mi konkurentami nie sà podmioty zaNa podstawie pozyskanego materia∏u
graniczne 9
empirycznego wyliczono Êrednie dla • podmioty prywatne (bez podmiotów
diagnozowanych cech przedsi´biorstw.
z udzia∏em kapita∏u zagranicznego),
których g∏ównymi konkurentami sà
W grupie badanych przedsi´biorstw
podmioty zagraniczne 15
znalaz∏y si´ podmioty gospodarcze • podmioty prywatne (bez podmiotów
funkcjonujàce w obszarze produkcji,
z udzia∏em kapita∏u zagranicznego),
us∏ug i handlu. Wszystkie podmioty
których g∏ównymi konkurentami nie
prowadzà dzia∏alnoÊç w województwie
sà podmioty zagraniczne 12.
Êlàskim i zatrudniajà powy˝ej 40 pracowników. Znacznà ich cz´Êç stanowià
Wyniki oceny tworzenia struktur orprzedsi´biorstwa du˝e i bardzo du˝e. ganizacyjnych dla potrzeb logistyki
LiczebnoÊci poszczególnych grup pod- i ÊwiadomoÊci koniecznoÊci zarzàdzamiotów kszta∏tujà si´ nast´pujàco:
nia logistycznego w ró˝nych grupach
• prywatne 32; w tym z udzia∏em kapi- podmiotów zawiera tabela 1.
ta∏u zagranicznego 5
• publiczne 19
Wyniki oceny stopnia wa˝noÊci za• podmioty, których g∏ównymi konku- rzàdzania logistycznego wskazujà, ˝e

nasilenie parametrów potencja∏u do
tworzenia wiedzy na ogó∏ jest wi´ksze ni˝ nasilenie parametru „tworzenie struktur organizacyjnych dla potrzeb logistyki”, a mniejsze ni˝ ÊwiadomoÊci wa˝noÊci zarzàdzania logistycznego. Odchylenia te zwykle nie
sà du˝e. Nie jest to z∏y sygna∏, poniewa˝ sytuacja znacznych ró˝nic na niekorzyÊç czynników sprzyjajàcych tworzeniu wiedzy oznacza∏aby stan bardzo niepokojàcy.
Wyniki badaƒ podane w tabeli 1
wskazujà, ˝e elementy wiedzy dotyczàce zarzàdzania logistycznego
w skali punktowej od 1 do 7 sà powy˝ej 4 punktów (jeden przypadek 3,3
punktu) dla wszystkich badanych podmiotów gospodarczych. Przy czym
ÊwiadomoÊç wa˝noÊci zarzàdzania logistycznego jest punktowana wy˝ej
tzn. powy˝ej 5 punktów. W tej wa˝noÊci wiedzy na temat zarzàdzania logistycznego wyró˝niajà si´ podmioty
prywatne i podmioty z udzia∏em kapita∏u zagranicznego.
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