
Jerzy Hausner, Magdalena Jelonek

Uwspólnianie wiedzy i wzajemne 

uczenie się jako źródło przewagi 

konkurencyjnej 

Opracowanie graficzne: Karolina Wróblewska-Leśniak

1



Jedyny istotny majątek firmy wraca 
każdego wieczora do domu, niezależnie 
podejmuje decyzje co do tego, gdzie jego 
kwalifikacje będą wykorzystane, 
kontroluje wysiłek, jaki włoży albo nie 
w działalność firmy, i nie może być 
posiadany na własność 

(1938–2016)
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Lester C. Thurow
1996

źródło: http://govinfo.library.unt.edu/tdrc/members/thurow.html



Jeśli świat społeczny pozostawałby w 

równowadze, maszyny mogłyby zastąpić

człowieka, który je zaprogramuje. Jeśli nie, 

to wybór między dobrem i złem jest

konieczny, a tego maszyny się nauczyć nie 

mogą. … Bezduszny człowiek zaprogramuje

bezduszne maszyny

Yuval N. Harari, 2018
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www.ynharari.com



Many jobs today, and many more in the 

near future, will require specific skills –

a combination of technological know-

how, problem-solving, and critical 

thinking as well as soft skills such as 

perseverance, collaboration, and 

empathy

Jim Yong Kim, 2019
President, The World Bank Group, 
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źródło: 
https://live.worldbank.org/experts/jim-yong-kim



KILKA WYJŚCIOWYCH TEZ

• Rolę, jaką w gospodarce przemysłowej wypełniała infrastruktura 
techniczna, w gospodarce cyfrowej wypełnia infrastruktura wiedzy

• Przedsiębiorstwo w gospodarce cyfrowej musi być „fabryką wiedzy”. 
A ta jest generowana przez jego pracowników i jest podstawowym 
jego aktywem, aktywem niematerialnym 

• Firma się się rozwija, dlatego, że rozwijają się jej pracownicy

• O ile dotychczas przewagę rynkową dawały produkty, to gospodarce 
cyfrowej tę rolę pełnią kompetencje
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WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE
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Wiedza Umiejętności Kompetencje 

psycho-

społeczne 

Obszar Poznawczy Fizyczny Psycho-

społeczny 

Zasób Informacje Narzędzia Predyspozycje 

Sposób 

zdobywania

Przekaz/ 

zdobywanie 

informacji 
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praktyka 

Doświadczanie/ 

interakcje  



TRADYCYJNY MODEL UCZENIA I KSZTAŁTOWANIA 
KOMPETENCJI 

Podejście sekwencyjne i stacjonarne:

Wiedza - nauczanie - przekazywanie wiedzy - ćwiczenie -
umiejętności - praktyka - szkolenie - kompetencje  

•

•
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IINTELEKT, ROZUM, MĄDROŚĆ

source: Kenneth Mikkelsen, Future Shifts
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THREE TYPES OF SKILLS INCREASINGLY IMPORTANT IN 
THE DIGITAL ECONOMY

1. Advanced cognitive skills such as complex problem-solving

2. Sociobehavioral skills such as teamwork

3. Skill combinations that are predictive of adaptability such 
as reasoning and self-efficacy

World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, World Bank Group: 
Washington DC
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TWORZENIE I RODZAJE WIEDZY SPOŁECZNEJ
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Ujęcie 

rzeczywistości
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System Uczestnik Strukturalna Współzarządzanie
Strukturalne 

dopasowanie

Modalność
Uczestnik –

obserwator
Modalna Współrządzenie Ewolucja



NOWY MODEL UCZENIA SIĘ I KSZTAŁTOWANIA 
KOMPETENCJI

Podejście asynchroniczne, niestacjonarne i dynamiczne 
(spirala uczenia się, uwspólniania i generowania wiedzy)

Wiedza - nauczanie - przekazywanie wiedzy - ćwiczenie -
umiejętności - uczestnictwo - doświadczenie - kompetencje -
obserwacja - uczenie się - dystrybucja wiedzy - uczestnictwo 
- refleksja - uwspólnianie wiedzy - wyobraźnia 

•
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KONKLUZJE

1. Wagi nabiera natomiast zdolność kształtowania nowych i 
nieznanych krzyżowych kompetencji, która wynikają z twórczego 
połączenia różnych ról i znanych kompetencji, w odniesieniu do 
konkretnego problemu, który przedsiębiorstwo musi rozwiązać,  
aby sprostać swemu rozwojowemu wyzwaniu.  

2. Złożona wiedza i związane z nią kompetencje nie wynikają z 
samodzielnego uczenia się i zdobywania wiedzy. Jest ona 
generowana w procesie komunikacji i uwspólniania wiedzy. Taka 
wiedza i kompetencje mają emergentną naturę, i wyłaniają się w 
otwartej społecznej czasoprzestrzeni.
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KONKLUZJE (2)

3. Kształcenie i proces dydaktyczny trzeba wymyślić ponownie. Nie da 
się go z góry zaprogramować na lata. Założeniem musi być 
podejście diachroniczne i myślenie rozwojowe. 

4. Punktem odniesienia przestaje być program nauczania, a staje się 
nią metoda kształtowania nowych i nieznanych dotąd  
kompetencji. 

5. Studia wyższe muszą stać się dualne, realizowane równolegle na 
uczelni i ośrodkach rozwiązywania konkretnych praktycznych 
problemów.
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KONKLUZJE (3)

6.    Nowe kompetencje muszą wynikać z powiązania różnego rodzaju 
wiedzy. Nie tylko tej dotyczącej oddziaływania na obiekty 
(technicznej) oraz oddziaływania na systemy społeczne 
(społecznej), ale także tej wiedzy, która jest pochodną dyskursu 
aksjonormatywnego (modalnej). 

7.    Kluczowe słowa w procesie ich generowania to: uważność, 
empatia, orientacja na człowiek, bliskość, rozmowa, 
współtworzenie.
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Dziękujemy za uwagę
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M I R O S Ł A W  W O L S K I 16

NOWA

WIEDZA

UTRWALENIE
przez

powtarzanie

DZIAŁANIE
postawa,

koncentracja

UTRWALENIE ZACHOWAŃ
pozytywna rutyna to

działanie jak na 
„autopilocie”

Wygospodarowanie czasu 
na bycie KREATYWNYM

SKUTECZNOŚĆ WDRAŻANIA

„TRAWIENIE”
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ROZMOWY

wzmacniające

COACHING

ROZMOWY

wzmacniające
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KONTYNUACJA



Organizing to Innovate

Charles A. O’Reilly III and Michael L. Tushman, The Ambidextrous Organization, Harvard Business Review, April 2004.
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The Scope of the Ambidextrous Organization
Alignment of: Exploitative Business: Exploratory Business:

Strategic intent Cost, profit Innovation, growth

Critical tasks Operations, efficiency, 
incremental innovation

Adaptability, new products, 
breakthrough innovation

Competencies Operational Entrepreneurial

Structure Formal, mechanistic Adaptive, loose

Controls Margins, productivity Milestones, growth

Culture Efficiency, low risk, quality
customers

Risk taking, speed
flexibility, experimentation

Leadership role Authoritative, top down Visionary, involved

Ambidextrous Leadership

Different alignments held together through senior-team integration, common

vision and values, and common senior-team rewards. 

Charles A. O’Reilly III and Michael L. Tushman, The Ambidextrous Organization, Harvard Business Review, April 2004.



Firma-Idea – instytucja i organizacja 

W Firmie-idei wartości nie są tylko deklarowane, 
ale faktycznie stają się spoiwem organizacji, 
tworzą jej porządek aksjo-normatywny, czynią 
z niej instytucję 

• Idea firmy nie może być dowolna i dowolnie 
formułowana 

• Nie da się jej wypełniać poza daną 
organizacją 

• Chcąc zmieniać organizację firmy trzeba 
odnosić do jej idei 

• Chcąc modyfikować ideę firmy trzeba też 
świadomie projektowo zmieniać jej 
organizację, tak aby do niej przystawała
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FIRMA JAKO INSTYTUCJA 
porządek aksjonormatywny



Firma-Idea: dwa porządki 
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FIRMA JAKO INSTYTUCJA 
porządek aksjonormatywny

FIRMA JAKO ORGANIZACJA 
porządek funkcjonalno-operacyjny



INDUSTRIAL AND HUMAN KNOWLEDGE
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• doświadczenie i analiza

• formułowanie poglądu

• weryfikacja wiedzy 

HUMAN

(dominuje metoda 
dedukcji)

• analiza danych 

• synteza informacji 

• budowanie wiedzy i antywiedzy

INDUSTRIAL

(dominuje metoda 
indukcji)

= augmented knowledge 
Żrodło: W. Paprocki 2019, prezentacja: Zróżnicowanie procesów poznawczych ….




