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WSTĘP 

Najważniejszym i najbardziej unikalnym wkładem zarządzania w rozwój 

gospodarczy XX wieku był ponad pięćdziesięcioletni wzrost wydajności pra-

cowników fizycznych w przemyśle. Najważniejszym z zadań stojących przed 

zarządzaniem u progu XXI wieku będzie zapewnienie analogicznego wzrostu 

produktywności pracowników wiedzy. 

Najcenniejszym zasobem przedsiębiorstw XX wieku były posiadane środki 

produkcji. Najbardziej wartościowym zasobem organizacji i instytucji XXI 

wieku – zarówno w biznesie, jak i poza biznesem – będzie pracownik wiedzy  

i jego wydajność. 

Celem opracowania jest przedstawienie – oczywiście w formie skrótowej 

– co wiemy dzisiaj, jak rozumiemy i jak nauki o zarządzaniu interpretują wy-

dajność pracowników wiedzy. 

CO WIEMY O WYDAJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZY 

Badania nad wydajnością pracowników wiedzy dopiero się rozwijają.  

Z jednej strony bowiem znamy już czynniki kształtujące wydajność pracowni-

ków wiedzy, ale z drugiej strony, jesteśmy świadomi wielu nowych i niewyja-

śnionych wyzwań w tym obszarze i wciąż poszukujemy optymalnych rozwią-

zań na temat określenia zadań, zakresu pracy i wydajności pracownika wie-

dzy. 

W literaturze z zakresu zarządzania formułowanych jest sześć głównych 

czynników wpływających na wydajność pracownika wiedzy. Są to [Drucker 

2010, 161]: 

1). Wydajność pracownika wiedzy zależy od trafnego zdefinio-

wania stojących przed nim zadań. Pytanie brzmi: jakie zadanie mam re-

alizować? 

2). Za poziom wydajności pracownika wiedzy odpowiada sam 

zainteresowany. Pracownik wiedzy musi samodzielnie kierować swoją 

wydajnością. Musi dysponować znacznym zakresem autonomii. 

3). Innowacje wchodzą w zakres obowiązków pracownika wie-

dzy. Są jednym z jego głównych zadań. 

4). Praca oparta na wiedzy wymaga stałego rozwoju osobowego 

i doskonalenia, ale także stałego kształcenia i informowania osób, z któ-
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rymi pracownik wiedzy utrzymuje relacje zawodowe. Za rozwój i kształ-

cenie odpowiada sam pracownik wiedzy. 

5). Wydajność pracownika wiedzy nie opiera się w głównej mie-

rze na wskaźnikach ilościowych. Wskaźniki jakościowe są równie istotne, 

jeśli nie ważniejsze. 

6). Dążąc do podniesienia wydajności pracownika wiedzy, orga-

nizacja musi postrzegać tę grupę pracowników w kategoriach aktywów, 

a nie kosztów. Pracownik wiedzy musi chcieć pracować dla organizacji: 

prace dla tej właśnie organizacji musi przedkładać nad wszelkie inne 

szanse realizacji ambicji zawodowych.  

JAKIE ZADANIA MA WYKONYWAĆ PRACOWNIK WIEDZY? 

Pierwsze i najważniejsze zadanie w ocenie wydajności pracownika wiedzy 

powinno brzmieć następująco: jakie zadanie ma pracownik wiedzy realizo-

wać? Jest to jednocześnie pytanie najbardziej sprzeczne z praktyką badania 

wydajności pracownika fizycznego. W przypadku pracy fizycznej kluczowe 

pytanie brzmi: Jak mam wykonać tę pracę? Zadanie wówczas jest zawsze 

dane i odgórnie zdefiniowane. Nikt przecież nie pyta, co pracownik fizyczny 

powinien robić? Pytamy tylko o to, jak pracownik fizyczny (w jaki sposób, 

jaką metodą) powinien wykonać powierzone mu zadanie.  

Tymczasem w pracy opartej na wiedzy kluczowe pytanie brzmi: jakie za-

danie pracownik wiedzy ma realizować? Jedną z przyczyn takiego stanu rze-

czy jest fakt, że praca oparta na wiedzy – w przeciwieństwie do pracy fizycz-

nej – nie programuje pracownika. Robotnik montujący koła w fabryce samo-

chodów montuje je, gdy na taśmie montażowej pojawia się korpus samo-

chodu. W przypadku pracy fizycznej zatem zadanie do wykonania jest zawsze 

znane oraz zdefiniowane i ono programuje pracę pracownika. W przypadku 

pracy opartej na wiedzy zadanie nie programuje pracownika, lecz on sam 

powinien je zgodnie ze swoją wiedzą zaprogramować. 

Pierwszym zatem wymogiem, jeśli chodzi o podnoszenie wydajności pra-

cownika wiedzy, jest identyfikacja zadań do wykonania przez pracownika 

wiedzy i to, kto ma mu zlecać te zadania. Może wystąpić także taka sytuacja, 

że on sam będzie je sobie wymyślał. 
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A więc praca nad rozwojem wydajności pracownika wiedzy musi bazować 

na następujących pytaniach, zadanych bezpośrednio samym zainteresowa-

nym: 

 Jakie jest twoje zadanie? 

 Jakie powinno być twoje zadanie? 

 Jaki jest twój wkład w działania organizacji? 

 Co przeszkadza ci, lub spowalnia ciebie w realizacji zadania? 

 Co chciałbyś wyeliminować? 

 Co chciałbyś zmienić? 

 Co chciałbyś usprawnić? 

Istotne jest to, że realizacja i przełożenie na praktykę informacji wynikają-

cych z odpowiedzi na ww. pytania nie zależy tylko od pracownika wiedzy. 

Bardzo dużą rolę odgrywa tu bezpośredni przełożony pracownika wiedzy. 

Gdy już będziemy w stanie określić definicję zadań wykonywanych przez 

pracownika wiedzy, pracownicy ci powinni sami, bądź w porozumieniu ze 

swoimi przełożonymi określić [Penc 2010, 70]: 

 Odpowiedzialność pracowników wiedzy za ich wkład w funk-

cjonowanie organizacji. Chodzi tutaj o ich własną ocenę odpowie-

dzialności w kontekście czasu i kosztów realizacji zadania. W tym 

względzie pracownik wiedzy musi dysponować autonomią, a ta bez-

pośrednio pociąga za sobą odpowiedzialność. 

 Potrzebę i zakres nieustannych innowacji. Innowacje powin-

ny być wpisane w zakres obowiązków każdego pracownika wiedzy. 

 Potrzebę nieustannego rozwoju osobistego i nieustannego 

edukowania oraz szkolenia pracowników (wiedza jawna). Ona też 

powinna być wpisana w obowiązki każdego pracownika wiedzy. 

Kluczowym wymogiem w podnoszeniu wydajności pracownika wiedzy 

jest pytanie o jakość, czyli próbę określenia czym jest jakość pracownika wie-

dzy. 

W niektórych zawodach opartych na wiedzy – zwłaszcza tam, gdzie wy-

magania są bardzo wysokie, a kwalifikacje bardzo precyzyjne – potrafimy już 
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mierzyć jakość. Przykładowo, chirurdzy: ich prace mierzymy skutecznością 

przeprowadzonych zabiegów (operacji) i odzyskiwania sprawności funkcjo-

nowania pacjenta po przeprowadzonych zabiegach. Ale w dużej części zawo-

dów opartych na wiedzy, jakość pracy jest często weryfikowana przez subiek-

tywną ocenę, a nie przez realne wskaźniki, których czasami po prostu braku-

je w ocenie jakości pracownika wiedzy. A zatem zdefiniowanie jakości w pra-

cy opartej na wiedzy oraz wyrażenie jej w kategoriach wydajności pracowni-

ka wiedzy zależy w dużej mierze od definicji samego zadania – co pociąga za 

sobą kontrowersje, w przypadku nieprecyzyjnego zdefiniowania zadania, co 

możemy rozumieć jako wynik finalnej pracy w danej działalności. 

PRACOWNIK WIEDZY JAKO KAPITAŁ 

W żadnym z obszarów różnica wydajności pracownika fizycznego i pra-

cownika wiedzy nie jest tak mocno zarysowana, jak w obsłudze elektroniki. 

Teorie ekonomiczne i praktyka zarzadzania postrzegają pracownika fizyczne-

go w kategoriach kosztów. Pracownik wiedzy, jeśli ma być wydajny, musi być 

postrzegany w kategoriach środków trwałych [Kołodko 2013, 71]. Koszty 

należy kontrolować i redukować, natomiast środki trwałe należy rozwijać  

i pomnażać.  

Ale ciągle, niezależnie od kosztów związanych z fluktuacją zatrudnienia, 

przeszkolenia i przysposobienia do pracy, pracownik fizyczny postrzegany 

jest przez przedsiębiorstwo w kategorii kosztów. Ta tendencja jest wyraźna 

nawet w Japonii, mimo wszechobecnego nacisku na politykę dożywotniej 

gwarancji zatrudnienia i budowania lojalnej kadry. W zarządzaniu pracą fi-

zyczną utrzymuje się przekonanie, że jeden pracownik fizyczny zasadniczo 

nie różni się od innego pracownika fizycznego. Wyjątkiem są tu nieliczne, 

doskonale przeszkolone kadry. 

Pracownik fizyczny nie jest właścicielem środków produkcji. Może co 

prawda posiadać spore doświadczenie, ale jest ono wartościowe tylko  

w określonym kontekście zatrudnienia w danym miejscu pracy. Pracownik 

wiedzy natomiast posiada środki produkcji. Są nimi informacje i wiedza. Te 

środki produkcji są niezależne od miejsca pracy, czyli stanowią trwały kapitał. 

Z uwagi na to, że pracownik wiedzy jest właścicielem swych środków pro-

dukcji, jest wysoce mobilny w zatrudnieniu.  
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Obowiązkiem kadry zarządzającej jest trzymanie pieczy nad środkami 

trwałymi przedsiębiorstwa. Nasuwają się zatem kolejne pytania [Drucker 

2010, 168-169]: 

 Co to oznacza w sytuacji, gdy pracownik wiedzy staje się 

elementem środków trwałych? 

 Co to oznacza w sytuacji, gdy pracownik wiedzy jest głów-

nym (i jedynym) składnikiem środków trwałych? 

 Co to oznacza z punktu widzenia polityki kadrowej przedsię-

biorstwa? 

 Czego potrzeba, by przyciągnąć i utrzymać najbardziej wy-

dajnych pracowników wiedzy w firmie? 

 Czego potrzeba, by podnieść ich wydajność? 

 W jaki sposób można przekształcić ich wydajność na wydaj-

ność produkcyjną każdej organizacji? 

WŁASNOŚCI W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

Nasuwają się zatem kolejne pytania: Czy wyłaniająca się klasa pracowni-

ków wiedzy i jej rosnąca wydajność wpłynie na korporacyjną strukturę wła-

ścicielską? Jaki będzie jej wpływ na organizację współczesnego systemy go-

spodarczego? 

W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy duży wzrost aktywności in-

westorów instytucjonalnych na rynkach kapitałowych. Różnego rodzaju fun-

dusze i inne organizacje koncentrujące kapitał drobnych inwestorów są dziś 

głównymi udziałowcami spółek publicznych we wszystkich krajach rozwinię-

tych. W efekcie w Stanach Zjednoczonych rozgorzała dyskusja wokół korpo-

racyjnej struktury właścicielskiej, jako że fundusze (emerytalne, pracownicze) 

skupiając udziały w firmach publicznych, przejmują także nadzór korporacyj-

ny, czyli władzę. 

Ale wydaje się, że już niebawem dyskusje nad korporacyjną strukturą 

właścicielską rozgorzeją z nową siłą i przejdą na zupełnie inne tory. Świat stoi 

przed koniecznością przedefiniowania celów organizacji, jako zarządcy oraz 

pracodawcy, ponieważ jej zadaniem jest nie tylko zaspokajania potrzeb 

prawnych właścicieli czy udziałowców, ale także dbanie o interesy właścicieli 
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kapitału ludzkiego, czyli pracowników wiedzy. Rozwój organizacji – nie tylko 

w biznesie – oraz jej przetrwania na konkurencyjnym rynku będą w coraz 

większym stopniu zależne od wydajności tej grupy zatrudnionych. Ale pierw-

szym i naczelnym warunkiem wzrostu tej wydajności jest umiejętność przy-

ciągania i zatrzymania najlepszych pracowników wiedzy [Kołodko 2014, 59].  

Nasuwają się zatem kolejne pytania: Jak to zmierzyć? Czy ten wskaźnik 

jest w ogóle mierzalny? Odpowiedzi na te pytania to prawdopodobnie głów-

ne wyzwanie dla zarządzania, dla zarządzających, dla inwestorów, dla rynków 

kapitałowych, itd. Bo, czy można mówić (będzie można mówić) o kapitali-

zmie w czasach gdy rządzi wiedza, a nie kapitał. Czy można jeszcze mówić  

o nowym rynku, gdy jedyną znaczącą formą aktywów staje się wiedza1,  

a wiec dobro, które posiada tylko pracownik wiedzy. Mało tego, pracownika 

wiedzy nie można kupić ani sprzedać, ani przejąć wraz z organizacją. A zatem 

pracownik wiedzy pozostaje z jednej strony największą wartością firmy, ale  

z drugiej strony, de facto pozbawiony jest wartości rynkowej, czyli nie może 

być postrzegany jako kapitał – w tradycyjnym rozumieniu tego terminu.  

Na te pytania trudno jest znaleźć w obecnych czasach odpowiedź. Wydaje 

się jednak, że pewne jest to, że wzrost znaczenia pracownika wiedzy oraz 

pracy opartej na wiedzy będzie rodził wiele innych, nowych pytań, a w nieda-

lekiej przyszłości doprowadzi do fundamentalnych zmian w naturze i struktu-

rze systemu gospodarczego opartego na prawie własności. 

PODSUMOWANIE 

Wydaje się, że wydajność pracownika wiedzy jest największym wyzwa-

niem w zarządzaniu u progu XXI wieku. W krajach rozwiniętych jest to praw-

dopodobnie „gwarancja przetrwania” – utrzymania pozycji na rynku global-

nym oraz zachowania obecnego standardu życia. Kraje i branże, które  

w ostatnim stuleciu zdołały osiągnąć pozycję lidera na rynku uczyniły to dro-

gą podnoszenia wydajności pracownika fizycznego. Tak było w przypadku 

Stanów Zjednoczonych, Anglii, Japonii i Niemiec. W następnym półwieczu,  

a być może jeszcze szybciej – na czoło wybiją się te kraje i te branże, które 

będą umiały najbardziej skutecznie podnieść wydajność pracownika wiedzy. 

                                                           
1
 W USA 2/5 pracowników zatrudnionych w gospodarce to pracownicy wiedzy. Por. 

J. Penc, Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości. WSSM, Łódź 2012, s. 34. 
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