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Streszczenie 

W pracy przedstawiono cele zarz�dzania wiedz� oraz wskazano na rol�
struktur organizacyjnych w ich realizacji. Artykuł sygnalizuje konieczno��
wkomponowania zarz�dzania wiedz� w proces zarz�dzania przedsi�biorstwem, 
niezale�nie od jego wielko�ci i specyfiki. Zaprezentowane zostały cechy 
charakterystyczne wybranych typów struktur oraz organizacji, które na podstawie 
przegl�du literatury oraz wyników bada� innych autorów uznano za wspomagaj�ce 
zarz�dzanie wiedz�.
  

1. Wprowadzenie 

W ostatnich latach na konferencjach naukowych coraz wi�cej słyszy si�  
o nowych koncepcjach zarz�dzania takich jak np. zarz�dzanie wiekiem, zaufaniem, 
reputacj� czy talentami. Pocz�tkowo krytyczne opinie wielu autorów ze �rodowiska 
nauki jaki i ze strony praktyków gospodarczych na temat tych koncepcji zmieniaj�
si� wraz z upływem czasu i przekładaj� na wzrost zainteresowania badaczy. 
Wynikiem tego s� warto�ciowe publikacje naukowe, a wnioski z prowadzonych 
bada� aplikowane s� w postaci nowych rozwi�za� do biznesu. Podobnie było  
z zarz�dzaniem wiedz�. Dzi� powinno mie� ono miejsce w ka�dej organizacji. Od 
tego czy i jak organizacje zarz�dzaj� posiadan� wiedz� zale�y bowiem w du�ej 
mierze ich by� albo nie by� na rynku. Niezwykle wa�n� rol� mo�e tu odegra�
ukształtowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, poprzez odej�cie od 
klasycznych form organizacyjnych na rzecz bardziej elastycznych. 

Bior�c powy�sze pod uwag� celem opracowania jest przedstawienie cech 
poszczególnych typów struktur organizacyjnych wspomagaj�cych proces 
zarz�dzania wiedz� w przedsi�biorstwie. Realizacji celu pracy po�wi�cono studia 
literaturowe oraz analiz� wyników bada� przeprowadzonych przez innych autorów.

2. Zarz�dzanie wiedz� i jego cele

Zarz�dzanie wiedz� to poj�cie bardzo pojemne i dynamicznie rozwijaj�ce si�. 
E. Tabaszewska przez zarz�dzanie wiedz� rozumie przekrojow� koncepcj�, 
polegaj�c� na realizacji procesów zwi�zanych z wiedz� (za pomoc� posiadanych 
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zasobów) w d��eniu do osi�gni�cia celów organizacji1. Do procesów zarz�dzania 
wiedz� zalicza: lokalizowanie wiedzy, pozyskiwanie jej, tworzenie, dzielenie si�
wiedz�, wykorzystywanie wiedzy, zachowywanie wiedzy oraz przekazywanie 
wiedzy (rysunek 1). Uj�cie to jest wynikiem przeprowadzonych przez autork�
bada�2 i stanowi uzupełnienie modelu procesowego zaproponowanego przez G. 
Probsta, S. Rauba i K. Romhardta. 

Rysunek 1. Zarz�dzanie wiedz� jako przekrojowa koncepcja zarz�dzania  


ródło: Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarz�dzania wiedz�  
w przedsi�biorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  
Wrocław 2012, s. 28. 

Nale�y przy tym pami�ta�, �e na wiedz� organizacji3 składa si�: wiedza 
indywidualna poszczególnych jej uczestników daj�ca wypadkow� w postaci wiedzy 
grupowej konkretnych zespołów, a dopiero ta wzbogacona o wiedz� z otoczenia 
dost�pn� dla organizacji daje w formie efektu synergicznego cało�ciow� wiedz�
organizacji. Przenikanie poszczególnych składowych wiedzy organizacji ma 
charakter dwukierunkowy. 

�������������������������������������������������
1 Tabaszewska E.: Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarz�dzania wiedz� w 

przedsi�biorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 27. 
2 Wyniki bada� wraz z interpretacj� zostały przedstawione w pracy Tobaszewska E.: 

Wprowadzanie…, op. cit. 
3 Czerska M.: Kierowanie zmian� w organizacji [w:] Czermi�ski A., Czerska. M., Nogalski B., 

Apanowicz J. (red.), Zarz�dzanie organizacjami, TNOiK, Toru� 2002, s. 542 
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Uproszczone podej�cie do zarz�dzania wiedz� reprezentuj� praktycy  
(rysunek 2). A� 81% badanych4 uznało, �e zarz�dzanie wiedz� to „co� co robi� od 
dawna, ale pod inn� nazw�”. 95% respondentów potwierdza jednak, �e zarz�dzanie 
wiedz� jest warunkiem osi�gni�cia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. 

Rysunek 2. Zarz�dzanie wiedz� według kadry zarz�dzaj�cej najwi�kszych polskich 
przedsi�biorstw z rankingu 500 według Rzeczpospolitej 
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ródło: opracowanie na podstawie bada� przeprowadzonych przez Katedr� Teorii Zarz�dzania SGH w 
Warszawie, s. 13 http://www.knowledgeboard.com/download/1464/Katedra-Teorii-Zarzadzania-SGH-
Zarzadzanie-Wiedza-Raport-.pdf.pdf [dost�p: 18.06.2012]; porównaj z Kowalczyk A., Nogalski B., 
Zarz�dzanie wiedz�. Koncepcja i narz�dzia, Difin, Warszawa 2007, s. 46. 

W zale�no�ci od obszaru zarz�dzania, którego dotyczy zarz�dzanie wiedz�
wyznacza si� mu odmienne cele i inaczej je interpretuje. K. Klincewicz przypisał 
przedmiot i cel zarz�dzania wiedz� do konkretnych obszarów zarz�dzania 
przedsi�biorstwem (tabela 1).  

Tabela 1. Przedmiot i cel zarz�dzania wiedz� a obszar zarz�dzania przedsi�biorstwem 

Obszar zarz�dzania Przedmiot i cel zarz�dzania wiedz�

Zarz�dzanie i strategia firmy Rozwój zasobów wiedzy i kompetencji 

Przedsi�biorczo�� Tworzenie przedsi�wzi�� opartych na 
wiedzy 

Zarz�dzanie lud�mi 
Rozwój kultury organizacji wspieraj�cej 
kreatywno�� i dzielenie si� wiedz� oraz 
rozwój kapitału intelektualnego 

�������������������������������������������������
4 Respondenci wybierali odpowied� TAK lub NIE. Na rysunku 1 przedstawiony jest udział % 

odpowiedzi TAK. 
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Zarz�dzanie procesami i jako�ci�
Projektowanie struktur i procedur 
gwarantuj�cych gromadzenie i 
wykorzystywanie wiedzy 

Marketing 
Zdobywanie wiedzy z otoczenia 
rynkowego i wykorzystywanie jej do 
rozwoju innowacyjno�ci 

Rachunkowo�� i finanse 
Pomiar kapitału intelektualnego i 
podnoszenie warto�ci firmy przez rozwój 
aktywów niematerialnych 

Systemy informatyczne w 
zarz�dzaniu 

Kodyfikacja, gromadzenie i 
udost�pnianie wiedzy przy wykorzystaniu 
narz�dzi informatycznych 

Rozwój technologii informatycznych In�ynieria wiedzy, sztuczna inteligencja i 
tworzenie systemów eksperckich 


ródło: Klincewicz K.: Cele zarz�dzania wiedz� [w:] Jemielniak D., Ko�mi�ski A.K. (red.), 
Zarz�dzanie wiedz�, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 81. 

Kolejna klasyfikacja obejmuje pi�� grup celów zarz�dzania wiedz�5. Pierwsza 
grupa dotyczy odnalezienia wiedzy w powodzi informacji. Mimo bardzo dobrze 
rozbudowanej infrastruktury informatycznej czasem trudno dotrze� do 
poszukiwanych zasobów wiedzy. W wielu przedsi�biorstwach problemem jest 
zatem szybka identyfikacja wła�ciwych �ródeł informacji, a cz�sto ilo��
rozproszonych zasobów utrudnia ich łatwe wyszukiwanie oraz wykorzystywanie. 
Druga grupa zwi�zana jest z retencj� kompetencji. Zapobieganie utracie wiedzy 
wraz z odej�ciem pracownika to jedno z podstawowych wyzwa� dla wielu 
organizacji. Osłabienie popytu wymusza na przedsi�biorstwach ograniczenie 
zatrudnienia. W firmach o du�ym udziale specjalistów nawet niewielka fluktuacja 
cz�sto okazuje si� bardzo kosztowna. Nast�pna grupa okre�lona została 
mistrzostwem operacyjnym. Warunkiem uzyskania efektywno�ci daj�cej przewag�
na rynku jest ci�głe uczenie si� i doskonalenie: z jednej strony unikanie tych samych 
bł�dów a z drugiej - powtarzanie sukcesów. Czwarta grupa dotyczy zagadnie�
zwi�zanych z podnoszeniem innowacyjno�ci. Podejmowane inicjatywy maj� wi�c 
na celu przyspieszenie cyklu od powstania pomysłu do jego komercjalizacji. 
Ostatnia grupa celów zarz�dzania wiedz� to podnoszenie kwalifikacji i rozwój 
pracowników. Inwestowanie w zarz�dzanie wiedz� pozwala na efektywniejsze 
zarz�dzanie procesem zdobywania nowej wiedzy przez pracowników i zapewnienie 
odpowiedniego wykorzystania tej wiedzy w pracy. Jednocze�nie lepszy dost�p do 

�������������������������������������������������
5 https://secure.knowledgeboard.com/download/1465/Raport-Zarz-dzanie-Wiedz-Bilans-do-

wiadcze-.pdf.pdf [dost�p: 21.06.2012] 
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wiedzy w firmie ma by� czynnikiem motywuj�cym i wspieraj�cym retencj�
pracowników. 

Podsumowuj�c cele zarz�dzania wiedz� wskazuj� zarz�dzaj�cym kierunek 
działania. Determinuj� rodzaje wiedzy b�d�ce strategicznym zasobem firmy oraz 
rodzaje zdolno�ci, które powinny by� w firmie rozwijane6. Jednym z narz�dzi 
wspomagaj�cych realizacj� celów zarz�dzania wiedz� jest struktura 
organizacyjna.  

3. Istota i znaczenie struktury organizacyjnej w zarz�dzaniu wiedz�

Struktura organizacyjna stanowi od dawna jedno z podstawowych zagadnie�
poruszanych w naukach o zarz�dzaniu. Brak jednoznacznej definicji tego poj�cia 
wynika przede wszystkim z7: 

• wewn�trznej zło�ono�ci struktury organizacyjnej jako kategorii poj�ciowej, 
• obiektywnych trudno�ci zwi�zanych z wyodr�bnieniem struktury 

organizacyjnej z cało�ci przedsi�biorstwa i oddzieleniem jej od wielu 
innych, okre�lonych w ró�ny sposób i w ró�nych celach jego cz��ci, 

• odmienno�ci zało�e� i postaw badawczych przyjmowanych przez autorów, 
podejmuj�cych próby precyzyjnego okre�lenia tego poj�cia, 

• braku wyra�nego odró�nienia struktury organizacyjnej jako przedmiotu 
doskonalenia od zestawu czynników branych pod uwag� przy jej badaniu. 

W zwi�zku z powy�szym A. Zakrzewska-Bielawska grupuje definicje 
struktury organizacyjnej w trzy kategorie8: 

• akcentuj�ce elementy pewnej cało�ci i ich układ (np. struktura organizacyjna 
to zbiór ró�nych elementów organizacyjnych: pojedynczych stanowisk 
pracy, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych oraz powi�za�
mi�dzy nimi9); 

• akcentuj�ce relacje zachodz�ce mi�dzy elementami (np. struktura 
organizacyjna to całokształt stosunków ł�cz�cych poszczególne cz��ci10); 
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Warto w tym miejscu podkre�li�, i� efektywna struktura organizacyjna 
powinna stanowi� ramy działa� organizacyjnych (wykonawczych i zarz�dczych), 
uwzgl�dnia� specyfik� procesów wykonawczych, wynika� ze strategii i by� do niej 
dostosowana, regulowa� działania pracowników i zespołów, umo�liwia� osi�gni�cie 
okre�lonego poziomu realizacji ich potrzeb, a przede wszystkim powinna zapewnia�
efektywn� realizacj� celów przedsi�biorstwa, w tym tak�e celów zarz�dzania 
wiedz�12. 

Wskazuje si� na trzy podstawowe mo
liwo�ci wkomponowania zarz�dzania 
wiedz� w struktur� organizacyjn�, poprzez13: 

• utworzenie samodzielnego stanowiska mened
era wiedzy na szczeblu 
zarz�du i powierzenie osobie sprawuj�cej je odpowiednich zasobów  
i uprawnie� decyzyjnych. Pozwala to na partnersk� współprac� z innymi 
działami organizacji - zwłaszcza z działem personalnym i informatycznym, 
co umo�liwia podejmowanie szybszych decyzji, maj�cych istotne znaczenie 
z punktu widzenia zarz�dzania wiedz� w skali całej organizacji; 

• równomierne rozło
enie poszczególnych zada� z zakresu zarz�dzania 
wiedz� pomi�dzy ró
ne działy i stanowiska organizacyjne, rozwi�zanie 
to jest charakterystyczne dla organizacji o zdecentralizowanym systemie 
zarz�dzania; 

• powierzenie odpowiedzialno�ci za zarz�dzanie wiedz� osobie piastuj�cej 
inne stanowisko - najcz��ciej w ramach działu informacyjnego lub 
personalnego firmy, jak wynika z do�wiadcze� organizacji jest to najmniej 
skuteczna metoda. 

W rzeczywisto�ci gospodarczej struktury organizacyjne przyjmuj� wiele 
ró�nych form i s� projektowane dla konkretnego przedsi�biorstwa, co nadaje im 
niepowtarzalny i unikatowy charakter14. Dokonuj�c ich przegl�du mo�na jedynie 
wskaza� do jakiego typu struktury b�d� organizacji opisanej w literaturze 
przedmiotu s� zbli�one. Nawi�zuj�c do celu pracy wa�ne jest znalezienie takich, 
które ze wzgl�du na pewne cechy charakterystyczne b�d� najlepszym narz�dziem 
wspomagaj�cym proces zarz�dzania wiedz�, niezale�nie od wielko�ci i specyfiki 
przedsi�biorstwa. 
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12 Sobczak A.: Struktury organizacyjne [w:] Ko�mi�ski A.K., Piotrowski W. (red.), 

Zarz�dzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002, s. 307. 
13 http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref11_full.html#1g [dost�p: 18.06.2012] 
14 Zakrzewska-Bielawska A.: Relacje…, op. cit., s. 212. 
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4. Wybrane typy struktur i organizacji wspomagaj�ce zarz�dzanie 
wiedz�

Struktury organizacyjne wspomagaj�ce proces zarz�dzania wiedz� powinny 
by� elastyczne, by umo�liwi� sprawne kreowanie, gromadzenie, porz�dkowanie  
i wykorzystanie wiedzy jawnej i niejawnej. Elastyczno�� struktury, która stanowi 
czasoprzestrzenne uporz�dkowanie podmiotów i relacji mo�na sprowadzi� do: 
zmiany charakteru podmiotów, zmiany charakteru relacji mi�dzy podmiotami, 
zmiany konfiguracji jednostek i relacji mi�dzy nimi, zmiany relacji mi�dzy 
organizacj� a otoczeniem oraz zmiany charakteru granicy mi�dzy organizacj�  
a otoczeniem15. Elastyczno�� zapewnia wi�c struktura o płaskiej hierarchii (lub 
heterarchii), wysoce zdecentralizowana o niskim stopniu standaryzacji i formalizacji 
oraz z poziomym mechanizmem koordynacji. Do struktur tego typu mo�na zaliczy�
mi�dzy innymi: struktur� zadaniow�, macierzow�, procesow�, fraktaln�, wirtualn�
czy sieciow�. Proces zarz�dzania wiedz� silnie akcentowany jest równie� w 
koncepcji organizacji ucz�cej si�.  

Poni�ej scharakteryzowano wybrane typy struktur organizacyjnych, jak 
równie� organizacj� ucz�c� si� jako rozwi�zania najsilniej wspomagaj�ce proces 
zarz�dzania wiedz� w przedsi�biorstwie. 

Pierwsz� propozycj� stanowi�c� wsparcie dla zarz�dzania wiedz� jest 
procesowa struktura organizacyjna. Do jej podstawowych cech zalicza si�
przede wszystkim koncentracj� na procesach i pracy zespołowej, do�� wysok�
decentralizacj� i nisk� formalizacj�, poziom� konfiguracj� i koordynacj�. Jest to 
struktura stymuluj�ca kreatywno�� i innowacyjno�� pracowników, jest 
rozwi�zaniem elastycznym - wykazuje wysoki stopie� zdolno�ci dostosowywania 
si� organizacji do zmieniaj�cego si� otoczenia oraz maksymalnie eliminuje bariery 
mi�dzy lud�mi w organizacji16, co nale�y uzna� za sprzyjaj�ce kreowaniu nowych 
pomysłów i dzieleniu si� wiedz�. 

Nast�pnym rozwi�zaniem wspomagaj�cym zarz�dzanie wiedz� jest sieciowa 
struktura organizacyjna, w której podstawow� przesłank� podziału pracy jest 
wła�nie wiedza. Specjalizacja opiera si� na osobistych zainteresowaniach  
i mo�liwo�ciach dobrowolnie przyst�puj�cych do sieci jednostek, a klasycznym 
mechanizmem koordynacji działa� jest koordynator sieci (broker). Cechy 
wyró
niaj�ce organizacje sieciowe to wspólne cele, suwerenno�� i niezale�no��
partnerów, dobrowolno�� uczestnictwa, elastyczny podział funkcji oraz 
odpowiedzialno�ci mi�dzy partnerami, integracja ró�nych płaszczyzn 
współdziałania partnerów, powtarzalny przepływ zasobów mi�dzy partnerami, łatwy 
i szybki dost�p do informacji oraz du�a efektywno�� ich wykorzystania, pojawienie 
si� wysp wiedzy niejawnej, du�y potencjał organizacyjnego uczenia si� oraz 
wykorzystanie sieci komputerowych w procesach komunikowania si�17. 

�������������������������������������������������
15 Beliczy�ski J., Mesjasz Cz., Stabryła A.: Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy

[w:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie…, op. cit., s. 180 - 181. 
16 Zakrzewska-Bielawska A.: Relacje…, op. cit., s. 223. 
17 Ibidem, s. 228. 
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Z kolei organizacja wirtualna (specyficzna forma organizacji sieciowej) jest 
tworzona na bazie wzajemnego zaufania przez organizacje, które wst�puj�  
w ró�nego rodzaju zwi�zki w celu osi�gni�cia korzy�ci wi�kszych ni�, gdyby 
działały same w sposób tradycyjny18. Główne cechy organizacji wirtualnej to19: 

• koncentracja na kluczowych kompetencjach uczestników organizacji 
wirtualnej (dobór uczestników na podstawie posiadanych umiej�tno�ci  
i wiedzy); 

• sieciowo�� - organizacja wirtualna składa si� z sieci niezale�nych, prawnie 
ró�nych jednostek, które ł�czy wspólny cel - realizacja konkretnego zadania 
(ka�da potencjalna organizacja wirtualna jest organizacj� sieciow�, ale nie 
ka�da organizacja sieciowa jest organizacj� wirtualn� - tym co odró�nia 
organizacj� wirtualn� od sieciowej jest zasada switchingu, która oznacza 
nastawienie na wykorzystanie pojawiaj�cej si� szansy rynkowej poprzez 
konfiguracj� uczestników organizacji wirtualnej w zale�no�ci od zada�20); 

• płaskie struktury (nie ma hierarchii, wyst�puje silna decentralizacja władzy); 
• rozmyte granice; 
• tymczasowo�� istnienia; 
• elastyczno�� - szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu; 
• niski stopie� formalizacji; 
• wspólny cel uczestników; 
• dzielenie ryzyka, zasobów i wiedzy – umiej�tno�ci, wiedza, koszty zwi�zane 

z realizacj� zadania, ryzyko niepowodzenia, dost�p do rynków �wiatowych 
s� dzielone mi�dzy partnerów; 

• zaufanie - w organizacji wirtualnej, gdzie brak jest uregulowa� prawnych 
dla realizacji wspólnego celu, wa�ne jest zaufanie mi�dzy partnerami; 

• u�ycie nowoczesnych �rodków komunikacji. 

Zarz�dzanie wiedz� we współczesnych przedsi�biorstwach powinno 
prowadzi� do ukształtowania organizacji ucz�cej si� (inteligentnej)21, �wiadomie 
wykorzystuj�cej procesy uczenia si� na poziomach indywidualnym, grupowym  
i systemowym do stałego przekształcania organizacji w kierunku zmierzaj�cym do 
zwi�kszenia satysfakcji beneficjentów22. Wielu autorów definiuje organizacj�
„ucz�c� si�” poprzez pryzmat nast�puj�cych cech j� charakteryzuj�cych23: 
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18 Wróbel P.: Organizacja wirtualna [w:] Czerska M., Szpitter A. A. (red.), Koncepcje 

zarz�dzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 263 - 264.
19 Barczak B., Bartusik K., Kozina A.: Modele strukturalne organizacji ucz�cej si� [w:] 

Stabryła A. (red.), Doskonalenie…, op. cit., s. 94 - 95. 
20 Sankowska A.: Organizacja wirtualna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2009, s. 54 - 57. 
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Z kolei organizacja wirtualna (specyficzna forma organizacji sieciowej) jest 
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�������������������������������������������������
18 Wróbel P.: Organizacja wirtualna [w:] Czerska M., Szpitter A. A. (red.), Koncepcje 

zarz�dzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 263 - 264.
19 Barczak B., Bartusik K., Kozina A.: Modele strukturalne organizacji ucz�cej si� [w:] 

Stabryła A. (red.), Doskonalenie…, op. cit., s. 94 - 95. 
20 Sankowska A.: Organizacja wirtualna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2009, s. 54 - 57. 
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Warszawa 2007, s. 57. 
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• jest otwarta na eksperymenty i nowe do�wiadczenia; 
• zach�ca do odpowiedzialnego podejmowania ryzyka; 
• dostosowuje proces uczenia si� do wymogów wynikaj�cych z przyj�tej 

strategii działania; 
• wszyscy uczestnicz� w wytyczaniu polityki organizacyjnej; 
• informacje wykorzystywane s� do zapoznania ludzi z najistotniejszymi 

aspektami działalno�ci firmy oraz do zach�cania i upowa�nienia ludzi do 
podejmowania działa� z własnej inicjatywy; 

• bardzo wysoki jest stopie� wewn�trznej wymiany wiedzy i do�wiadcze�
(zarówno pomi�dzy współpracownikami, jak te� na linii kierownik – 
podwładny); 

• organizacja kontaktuje si� z innymi w celu wymiany wiedzy poprzez 
komparatystyk�, wspólne przedsi�wzi�cia; 

• pracownicy „skrajni” (maj�cy kontakt z otoczeniem) gromadz�, dostarczaj�
i rozpowszechniaj� informacje w ramach całego przedsi�wzi�cia; 

• organizacja tworzy ułatwienia i warunki dla nauki (dla wszystkich, a nie 
tylko dla wybranych); 

• role, procesy, procedury postrzegane s� jako struktury tymczasowe, łatwo 
modyfikowalne dla zaspokojenia wymaga� pracowników lub klientów; 

• z wi�kszej autonomii i wi�kszego zakresu kompetencji wynika potrzeba 
wprowadzenia bardziej elastycznego systemu motywacji; 

• tradycyjne relacje „przeło�ony – podwładny” zast�powane s�
samozarz�dzaniem; 

• warunkiem koniecznym do budowy organizacji „ucz�cej si�” jest 
kreatywno�� – zarówno podwładnych, jaki i mened�erów.  

Przedstawione rozwi�zania nie stanowi� zamkni�tego zestawu typów struktur 
oraz organizacji sprzyjaj�cych zarz�dzaniu wiedz�. Na potrzeby niniejszego 
opracowania rozwa�ania ograniczono tylko do wskazania wybranych przykładów. 
Nale�y wyra�nie zaznaczy�, i� istnieje szereg innych rozwi�za� strukturalnych, 
które ze wzgl�du na ich specyficzne cechy mog� odegra� niezwykle istotn� rol�  
w procesie zarz�dzania wiedz�.  

5. Podsumowanie 

W gospodarce opartej na wiedzy istniej� ograniczone mo�liwo�ci 
przewidywania i planowania, wymusza si� natomiast intensyfikacj� procesów 
uczenia si� organizacji. Przedsi�biorstwa stosuj� coraz bardziej zło�one systemy 
informacyjne, które pozwalaj� na zwi�kszenie stopnia elastyczno�ci struktury 
organizacyjnej, a ta z kolei mo�e posłu�y� za narz�dzie wspieraj�ce zarz�dzanie 
wiedz� w przedsi�biorstwie. Współczesnym przedsi�biorstwom, chc�cym nadal si�
rozwija� i kreowa� now� wiedz� rekomenduje si� zatem odej�cie od struktur 
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klasycznych na rzecz elastycznych rozwi�za� np. tych, które opisano w niniejszym 
opracowaniu. 

ORGANIZATIONAL STRUCTURES SUPPORTING  KNOWLEDGE 
MANAGEMENT IN ENTERPRISE 

Abstract 

In this paper we have presented the goals of knowledge management and 
pointed out the role of organizational structures in their realization. The article 
signalizes the need of incorporating knowledge management into the process of 
enterprise management, irrespective of the enterprise size and specificity. This study 
shows the characteristic features of the selected types of structures and organization, 
which on the basis of the literature review and the investigational results of other 
authors, were acknowledged as supportive to knowledge management.  
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