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SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WIEDZ
JAKO ISTOTNY ELEMENT POPRAWY EFEKTYWNO CI ZARZ DZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI W REALIZACJI KONTRAKTÓW
W PRZEDSI BIORSTWIE PRZEMYS U BUDOWY MASZYN

Wprowadzenie
Wiedza odgrywa w gospodarce wiatowej coraz wi ksz rol i przez wielu
badaczy uznawana jest za kluczowy zasób1. W zwi zku z tym efektywne zarz dzanie wiedz stanowi warunek konieczny do zbudowania potencja u konkurencyjnoci przedsi biorstwa. Podmioty gospodarcze korzystaj z ró nych rozwi za informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie wiedz . Jednak stworzenie spójnej
i kompleksowej infrastruktury informatycznej pozwala na efektywne funkcjonowanie przedsi biorstwa, które zazwyczaj wymaga przetwarzania du ej ilo ci zró nicowanej informacji2.
Skuteczne wdro enie systemu informatycznego wspomagaj cego zarz dzanie
wiedz najcz ciej przynosi szereg efektów we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsi biorstwa. W aspekcie zagadnie podejmowanych w niniejszym artykule nale y podkre li znacz c rol funkcjonalno ci systemu w obszarze zarz dzania zasobami ludzkim. Z jednej strony efektywne dzia anie systemu wspomaga-

1

Ch. Evans, Zarz dzanie wiedz , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005;
A. Jashapara, Zarz dzanie wiedz , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006;
D. Jemielniak, A. Ko mi ski, Zarz dzanie wiedz , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
2
J. Kisielnicki, Systemy informatyczne zarz dzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa
2008.
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j cego zarz dzanie wiedz wymaga odpowiednio przygotowanej kadry pracowniczej, a z drugiej  system ten daje mo liwo ci poprawy efektywno ci zarz dzania
zasobami ludzkimi. Zarz dzanie wiedz oraz zarz dzanie zasobami ludzkimi wchodzi we wzajemne interakcje, a wiele procesów biznesowych wymaga zastosowania
metod oraz narz dzi z jednego i drugiego obszaru.
W ramach niniejszego artyku u przedstawiono analiz funkcjonalno ci systemu wspomagaj cego zarz dzanie wiedz pozwalaj cych na usprawnienie zarz dzania zasobami ludzkimi w przedsi biorstwach przemys u budowy maszyn. Wskazano równie bezpo rednie korzy ci w obszarze zarz dzania zasobami ludzkimi wynikaj ce z wdro enia okre lonych funkcjonalno ci w ramach wymienionego systemu. Analiza zosta a przeprowadzona w oparciu o badania kwestionariuszowe
w wybranych przedsi biorstwach przemys u budowy maszyn.

1. Funkcjonalno ci systemu wspomagaj cego zarz dzanie wiedz usprawniaj ce procesy zarz dzania zasobami ludzkimi
Zarz dzanie wiedz jest traktowane jako obszar wywodz cy si z zarz dzania
zasobami ludzkimi. Trudno wyobrazi sobie procesy wiedzy w jakimkolwiek
przedsi biorstwie bez odpowiednio przygotowanej do nich kadry.
Prezentowane w ramach niniejszego artyku u rozwa ania, odnosz ce si do
przedsi biorstw przemys u budowy maszyn, s wynikiem szerokich bada prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego w Instytucie Zarz dzania
i Administracji Wydzia u Organizacji i Zarz dzania Politechniki l skiej. G ównym
celem tego projektu jest opracowanie systemu informatycznego wspomagaj cego
zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwie przemys u budowy maszyn. Jednym
z efektów realizacji projektu b dzie opracowanie koncepcji funkcjonalno ci (w
ramach sytemu wspomagaj cego zarz dzanie wiedz ) usprawniaj cych zarz dzanie
zasobami ludzkimi. W tym celu przeprowadzono w okresie kwiecie lipiec dwuetapowe badania kwestionariuszowe, umo liwiaj ce analiz systemów zarz dzania
oraz systemów zarz dzania wiedz w wybranych przedsi biorstwach przemys u
budowy maszyn. Przeprowadzone badania pozwoli y wnikliwie zidentyfikowa
zakres strukturalny i funkcjonalny stosowanych rozwi za informatycznych w tych
przedsi biorstwach3. Przeprowadzone badania pokaza y, e obszar zarz dzania
zasobami ludzkimi jest niewystarczaj co zinformatyzowany. W analizowanych

3

A. Gumi ski, W. Zole ski, Systemy informacyjne w wybranych przedsi biorstwach
przemys u budowy maszyn w wietle bada kwestionariuszowych, w: Koncepcje, metody i narz dzia wspó czesnego zarz dzania, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2011, s. 125138; idem, Wykorzystanie narz dzi informatycznych w zarz dzaniu przedsi biorstwami przemys u maszynowego,
s. 291300, w: Makroekonomiczne aspekty zarz dzania w warunkach kryzysu, Prace i Materia y
Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Gda skiego, Sopot 2011.
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przedsi biorstwach najlepiej s wspierane procesy w obszarze kadry i p ace, które
s ci le sformalizowane pod wzgl dem analityczno-sprawozdawczym.
Analizuj c specyfik funkcjonowania badanych przedsi biorstw przemys u
budowy maszyn, nale y podkre li ich nast puj ce cechy:
w dzia alno ci przedsi biorstwa mo na zauwa y du y udzia produkcji
jednostkowej, g ównie du ych maszyn realizowanych na zamówienie;
produkcja jednostkowa wymaga dla realizacji kontraktów stabilnego zaplecza technologicznego i konstrukcyjnego (wykwalifikowanej kadry in ynieryjno-technicznej oraz infrastruktury informatycznej);
przedsi biorstwa charakteryzuj si s ab kondycj finansow , co powoduje ograniczenie mo liwo ci realizacji kontraktów na wi ksz skal ;
dzia alno przedsi biorstwa jest szczególnie wra liwa na dekoniunktur
gospodarcz ;
wa nym aspektem decyduj cym o efektywno ci funkcjonowania badanych
przedsi biorstw jest odpowiednie zaplecze ze strony dostawców i kooperantów;
realizacja kontraktu wymaga wspó pracy i koordynacji szerokiego zakresu
dzia a realizowanych przez pracowników z ró nych jednostek funkcjonalnych przedsi biorstwa (np. personel ds. sprzeda y do przetwarzania zamówie klientów, personel ds. opracowywania planów produkcyjnych i harmonogramów oraz pracownicy bezpo rednio produkcyjni do realizacji zada produkcyjnych na stanowiskach roboczych).
Bior c pod uwag specyficzne uwarunkowania, nale y stwierdzi , e kluczowym procesem biznesowym w analizowanych przedsi biorstwach przemys u budowy maszyn jest realizacja kontraktów dostosowana do wymaga kontrahenta.
Zakres funkcjonalny systemu wspomagaj cego zarz dzanie wiedz w obszarze zarz dzania kontraktami powinien umo liwia :
przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej zasadno ci realizacji kontraktu
pod wzgl dem prawnym, technicznym i ekonomiczno-finansowym;
ustalenie czynników ryzyka kontraktu z okre leniem koniecznych dzia a
je minimalizuj cych;
planowanie indywidualnych oraz zespo owych zada i celów do realizacji
w ramach kontraktu;
kontrola cz stkowej i ca kowitej realizacji zada kontraktu oraz ustalenie
koniecznych do wprowadzenia zmian na poszczególnych etapach jego realizacji;
planowanie i kontrol zasobów finansowych, materia owych i ludzkich
przydzielanych do zada kontraktu.
W aspekcie mo liwo ci usprawnienia zarz dzania zasobami ludzkim w przedsi biorstwach przemys u budowy maszyn nale y zwróci uwag na nast puj ce
obszary:
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szkolenia i rozwój zasobów ludzkich (zastosowanie metod i narz dzi do
podnoszenia kompetencji pracowników w zakresie realizowanych funkcji;
jako funkcjonalno Zarz dzanie procesem doskonalenia kompetencji
pracowników);
motywowanie pracowników (powi zanie efektów realizacji zada kontraktów z systemem motywacyjnym, co wp ywa na popraw realizacji zada ;
jako funkcjonalno
Zarz dzanie procesem motywowania pracowników);
system ocen pracowniczych (proces ocen pracowników i ich pracy w ramach realizowanych zada kontraktu; jako funkcjonalno System ocen
pracowniczych w realizacji kontraktów);
komunikacja (stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla efektywnego
przep ywu informacji w ramach kontraktów; jako funkcjonalno Zarz dzanie komunikacj w realizacji kontraktów);
zarz dzanie czasem w realizacji kontraktów (dynamiczna alokacja zasobów
ludzkich dla ograniczenia czasu realizacji zada kontraktów; jako funkcjonalno Zarz dzanie czasem w realizacji kontraktów).
W zakresie szkolenia i rozwoju zasobów ludzkich wa ne jest, aby w a ciwie
dostosowa rozwi zania do potrzeb i mo liwo ci przedsi biorstwa przemys u budowy maszyn. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowniczych wymaga
permanentnej kontroli i oceny pracowników zaanga owanych w realizacj kontraktów. Narz dziem, które mo e pos u y do identyfikacji poziomu kompetencji pracowników oraz umo liwi analiz w aspekcie realizowanych w przedsi biorstwie
kontraktów, jest macierz kompetencji (matrix skills). Wyposa enie systemu wspomagaj cego zarz dzanie wiedz w macierz kompetencji pozwala na efektywniejsz
alokacj zada pomi dzy pracownikami oraz umo liwia identyfikacj deficytu
zasobów wiedzy pracowników, które mog zosta wsparte odpowiednio dostosowanym do potrzeb procesem szkoleniowym. Wprowadzenie tego rozwi zania pozwoli na zwi kszenie wydajno ci pracy w ramach ca ego przedsi biorstwa, a w d u szej perspektywie wzmocni transfer wiedzy.
W zakresie motywowania nale y zapewni pracownikowi dost p do wiedzy
na temat struktury i kryteriów systemu motywacyjnego oraz sta y dost p do aktualnej informacji o osi ganych wynikach oraz ich powi zaniu z efektami realizowanego kontraktu. Zaznajomienie si pracownika z ocen efektów jego pracy u wiadamia konieczno wprowadzania zmian oraz intensyfikacji realizacji zada kontraktu. Funkcjonalno pozwalaj ca pracownikowi uzyska dost p do informacji na
temat efektów jego pracy wymaga odpowiedniej koordynacji dost pu do baz wiedzy dotycz cych realizowanych kontraktów. System powinien umo liwia automatyczne generowanie raportów wynikaj cych z oceny wydajno ci oraz kompetencji
pracownika.
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Bardzo istotnym rozwi zaniem w ramach systemu zarz dzania wiedz jest
zapewnienie odpowiedniej platformy komunikacji oraz narz dzi umo liwiaj cych
efektywn wymian informacji mi dzy pracownikami oraz dost p do baz wiedzy w
przedsi biorstwie produkcyjnym. Odpowiedni modu powinien umo liwia analiz
danych zgromadzonych w bazach wiedzy, odpowiedni dost p do pracowników
o wymaganych kompetencjach, a tak e umo liwi koordynacj i kontrol zada
realizowanych w ramach kontraktów. Pracownicy powinni by informowani o zdarzeniach, które maj miejsce w kontraktach w celu zapewnienia jak najlepszej ich
realizacji.
W zakresie zarz dzania czasem w realizacji kontraktów powinna zosta zapewniona mo liwo analizy i porównywania danych dotycz cych poszczególnych
zada kontraktu, przydzielonych zasobów, ze szczególnym uwzgl dnieniem zasobów ludzkich. W nawi zaniu do harmonogramu projektu mened erowie oraz pracownicy realizuj cy kontrakty powinni by z wyprzedzeniem informowani o zakresie realizowanych zada oraz terminach ich realizacji. Funkcjonalno powalaj ca
zarz dza czasem powinna umo liwia planowanie oraz kontrol czasu i efektów
pracy poszczególnych pracowników zaanga owanych w realizacj kontraktu.

2. Efekty wdro enia funkcjonalno ci systemu wspomagaj cego zarz dzanie
wiedz w zakresie usprawniania procesów zarz dzania zasobami ludzkimi
Ogólnie nale y stwierdzi , e efekty w przedsi biorstwie produkcyjnym
w obszarze zarz dzania zasobami ludzkimi obejmuj nast puj ce elementy4:
pojedynczy pracownik,
zespó roboczy,
ca o organizacji.
W analizowanych przedsi biorstwach mo na zaobserwowa coraz wi ksze
znaczenie kapita u intelektualnego pracownika. Efektywne jego wykorzystanie
wymaga przede wszystkim wzmocnienia partycypacji pracownika w procesach
biznesowych przedsi biorstwa. Wdro enie systemu informatycznego wspomagaj cego zarz dzanie wiedz pozwala na popraw nast puj cych aspektów zarz dzania
zasobami ludzkimi:
poprawa efektywno ci wykorzystania zasobów wiedzy, umiej tno ci i dowiadczenia pracowników w realizacji okre lonych zada kontraktu;
umo liwienie ustawicznego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników wymaganych w realizacji kontraktów poprzez wszechstronny
dost p do zasobów wiedzy przedsi biorstwa;

4

A. Pocztowski, Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Strategie  procesy  metody, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
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poprawa stopnia motywacji pracowników oraz satysfakcji pracowników
z realizacji zada w ramach kontraktu;
zapewnienie odpowiedniej jako ci zasobów wiedzy poprzez stworzenie infrastruktury usprawniaj cej komunikacj mi dzy pracownikami;
wzmocnienie zaanga owania i partycypacji pracowników w realizacji kontraktów;
usprawnienie procesu szkole wewn trznych i zewn trznych lub innych
dzia a zmierzaj cych do wzrostu umiej tno ci i wiedzy pracowników,
a tym samym zapewnienie rozwoju pracowników wskutek dzia a szkoleniowych;
poprawa efektywno ci procesów planowania i kontroli w obszarze realizowanych kontraktów;
wzrost stopnia sformalizowania procesów zarz dzania zasobami ludzkimi
w efekcie wprowadzania procedur i dokumentów oraz ich modyfikacji;
usprawnienie procesów monitorowania i oceny pracowników zaanga owanych w realizacj kontraktów.
W celu osi gni cia wymienionych efektów nale y spe ni szereg warunków
determinuj cych efektywne wdro enie funkcjonalno ci usprawniaj cych zarz dzanie zasobami ludzkimi w ramach systemu wspomagaj cego zarz dzanie wiedz
w przedsi biorstwie przemys u budowy maszyn, w ród których nale y podkre li :
opracowanie odpowiedniej architektury systemu i jego funkcjonalno ci dostosowanej do potrzeb przedsi biorstwa przemys u budowy maszyn;
zapewnienie infrastruktury informatycznej pod wzgl dem sprz towym
i oprogramowania;
przygotowanie pracowników do efektywnego korzystania z funkcjonalnoci systemu poprzez cykl szkole po wi conych zaznajomieniu si z zakresem funkcjonalnym i strukturalnym wprowadzonych rozwi za usprawniaj cych zarz dzanie zasobami ludzkimi.

Podsumowanie
System informatyczny wspomagaj cy zarz dzanie wiedz mo e stanowi
istotne wsparcie procesów zarz dzania zasobami ludzkimi, jednak mo e to mie
miejsce jedynie po spe nieniu okre lonych warunków zwi zanych ze specyfik
funkcjonowania przedsi biorstwa produkcyjnego. Wa nym aspektem ka dego
wdro enia systemu informatycznego jest dostosowanie funkcjonalno ci systemu do
potrzeb u ytkownika, dla którego system jest dedykowany. Wymaga to odpowiedniego zaanga owania obydwu zainteresowanych stron na etapie przygotowawczym,
tj. opracowywania koncepcji systemu informatycznego. Ka de przedsi biorstwo ma
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swoje specyficzne uwarunkowania i ograniczenia, które powinny zosta odpowiednio wcze niej zidentyfikowanie i uwzgl dnione w koncepcji systemu.
Kolejnym wa nym warunkiem do spe nienia jest odpowiednie przygotowanie
kadry pracowniczej. wiadomo pracowników co do mo liwo ci wykorzystania
systemu informatycznego jest kluczowym czynnikiem w usprawnieniu procesów
biznesowych realizowanych w przedsi biorstwach przemys u budowy maszyn.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano nast puj ce funkcjonalno ci
usprawniaj ce zarz dzanie zasobami ludzkimi, które nale a oby uwzgl dni
w zakresie funkcjonalnym systemu informatycznego wspomagaj cego zarz dzanie
wiedz w przedsi biorstwie:
zarz dzanie procesem doskonalenia kompetencji pracowników,
zarz dzanie procesem motywowania pracowników,
system ocen pracowniczych w realizacji kontraktów,
zarz dzanie komunikacj w realizacji kontraktów,
zarz dzanie czasem w realizacji kontraktów.
Bior c pod uwag analizowane przedsi biorstwa, mo na wskaza korzy ci
w obszarze zarz dzania zasobami ludzkimi wynikaj cymi bezpo rednio z usprawnienia przep ywu wiedzy w przedsi biorstwie oraz jako ci jej przetwarzania. W ród
bezpo rednich skutków wp ywaj cych na usprawnienie zarz dzania zasobami ludzkimi w wyniku wdro enia wybranych funkcjonalno ci nale y podkre li :
popraw efektywno ci wykorzystania zasobów wiedzy, umiej tno ci i dowiadczenia pracowników w realizacji zada kontraktu;
umo liwienie ustawicznego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników wymaganych w realizacji kontraktów poprzez wszechstronny
dost p do zasobów wiedzy przedsi biorstwa;
popraw efektywno ci procesów planowania i kontroli w obszarze realizowanych kontraktów;
usprawnienie procesów monitorowania i oceny pracowników zaanga owanych w realizacje kontraktów.
***
Publikacja sfinansowana ze rodków na nauk w latach 20102013 jako projekt badawczy rozwojowy nr 03-0112-10/2010 z dnia 9.12.2010 r.
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INFORMATION SYSTEM SUPPORTING KNOWLEDGE MANAGEMENT
AS AN IMPORTANT ITEM IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT IN THE REALIZATION OF CONTRACTS
IN AN ENTERPRISE OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY

Summary
In the article the analysis was undertaken to determinate functionalities of information system supporting knowledge management to improve human resources management in the realization of contracts in mechanical engineering industry enterprises.
The direct effects were identified in the area of human resource management resulting
from the implementation of specific functionalities within the above-mentioned system. The diagnosis was made based on questionnaire surveys conducted in selected
mechanical engineering industry enterprises.
Translated by Adam Gumi ski

