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Uczące się przedsiębiorstwa wirtualne

1. Wprowadzenie

Podstawą kreowania struktur tzw. przedsiębiorstw przyszłości, czyli or−
ganizacji wirtualnej przedsiębiorstw, lub wprost przedsiębiorstw wirtual−
nych (Hejduk; Kierzkowski, 2005) jest wirtualny sposób organizowania,
czyli wirtualna organizacja działań – WOD. Wirtualny sposób organizowa−
nia polega na odwzorowywaniu informacyjnym organizacji działań i opisy−
waniu ich w pojęciach procesów informacyjnych. Wynika z zakresu i sensu
pojęć: wirtualny, wirtualna organizacja, działania. Wirtualny to taki, który
nie jest ustalony w sposób sztywny, którego ramy funkcjonowania zmienia−
ją się dynamicznie, a integracja składowych następuje nie poprzez strukturę,
a poprzez realizowane funkcje. Działania to akcje w przestrzeni informacyj−
nej. Odpowiadają one działaniom w systemach rzeczywistych. Systemy rze−
czywiste są źródłem (działań), są przedmiotem, na który ukierunkowane zo−
stają działania, stają się ich uzasadnieniem i ostatecznym weryfikatorem.

Wirtualny sposób organizowania odwzorowywany jest w globalizowa−
nym środowisku informacyjnym (por.: Kierzkowski, 1999; Kierzkowski
i in., 2003) z integracją: (a) fizyczną zasobów i aplikacyjną systemów infor−
matycznych, (b) procesową działań kooperujących (np. biznesową) i współ−
działających ludzi (m.in. etyczną). Uwzględniać trzeba powiązania z coraz
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bardziej turbulentnym środowiskiem zewnętrznym globalizowanych proce−
sów, o rosnącej liczbie wzajemnych powiązań i interakcji. 

Wyodrębnia się (Kierzkowski, 2004) dwa główne czynniki kreowania
przedsiębiorstw wirtualnych. Pierwszy z nich – informacyjno−komputerowy
– dotyczy tworzenia zasobów informacyjnych, usprawniania korzystania
z nich, syntezy metod przetwarzania. Drugi – komunikacyjno−organizacyjny
– obejmuje zagadnienia syntezy systemów gromadzenia i przekazywania za−
sobów, komputerowej wymiany informacji w organizacji kooperacji przed−
siębiorstw i interaktywnej komunikacji bezpośredniej w organizacji współ−
działania ludzi. Wzajemna wymiana danych i wiedzy w środowisku
systemów gromadzenia i wymiany zasobów staje się przyczyną nabywania
przez przedsiębiorstwo wirtualne zdolności do uczenia się; przedsiębiorstwa
wirtualne stają się organizacjami uczącymi się.

2. Technologie informacyjne kooperacji organizacji 
i współdziałania ludzi 

W strukturach przedsiębiorstw wirtualnych mamy do czynienia z nowy−
mi koncepcjami integracji informacyjnej działań w kooperacji przedsię−
biorstw i współdziałaniu ludzi. Technologie wirtualnej organizacji koopera−
cyjnych działań stają się technologiami społeczeństwa informacyjnego IST
(Kierzkowski, 2004) (Information Society Technology). Nie jest łatwo okre−
ślać składowe technologii kooperacyjnej organizacji działań, ponieważ samo
pojęcie IST jest wieloaspektowe (rys.1), a rozwój IST, jest przedmiotem ba−
dań wielu dziedzin wiedzy. 

Pojęcie IST określają metody i techniki globalizacji informacyjnej i ko−
munikacyjnej – ICT (Information and Communication Technology). Pojęcie
IST jest jednak również wynikiem globalizacji procesowej działań organiza−
cji i ludzi. Na rozwój IST mają bowiem wpływ konsekwencje organizacyjne
i ekonomiczne kooperacji. O rozwoju IST decydują także konsekwencje
podmiotowego udziału ludzi w organizacji społeczeństwa (w procesach spo−
łecznych, a nawet politycznych), ich udziału w tworzeniu i przekazywaniu
zasobów danych i wiedzy, zasobów wiarygodnych (krytycznie ocenianych),
gromadzonych i przekazywanych w wirtualnym środowisku informacyj−
nym.
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Rys. 1. Wieloaspektowość rozwoju technologii IST – wirtualnej organizacji
kooperacyjnych działań

3. Spójność koopercji i koherencja współdziałania w elastycznych
strukturach wirtualnych organizacji 

Istota przekształceń strukturalnych organizacji kooperacyjnych działań
polega na tym, że odstępuje się od struktur ukierunkowanych na rozwiązy−
wanie z góry zdefiniowanych misji i sztywno określonych celów, na rzecz
adaptacyjnego, ciągłego przekształcania zmieniających się organizacji. Or−
ganizacja społeczeństwa staje się elastyczna; struktury organizacji, poprzez
czynniki globalizacji, nabierają cech uniwersalności. Elastyczność to zdol−
ność do stałej reorganizacji. W coraz mniejszym stopniu mamy do czynienia
ze stałymi połączeniami czy ustalonymi strukturami organizacyjnymi.
Wprost przeciwnie – widoczne są korzyści ze zdolności adaptacyjnych
do coraz innych warunków, kształtowanych przez otoczenie (całość organi−
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zacji społeczeństwa), na podstawie dostępu do wiedzy, a także interaktyw−
nych powiązań z innymi organizacjami. Uniwersalność cechuje się tym, że
modele organizacji mogą być stosowane w strukturach o różnych profilach
przedmiotowych. Przykładami mogą być organizacje wielkich korporacji
przemysłowych, złożone systemy gospodarcze w skali regionu, kontynentu,
świata, wzajemnie ze sobą powiązane. Przykładami mogą być także: organi−
zacja dostępu do wiedzy, organizacja kooperacyjnych prac badawczych, roz−
wojowych, projektowych, technologicznych, organizacja nauczania, promo−
cji rozwoju, upowszechniania kultury itp. 

Struktury nowych organizacji wirtualnych nie tyle są cechą fizyczną ko−
operacji przedsiębiorstw, ale opisywane są przez cechy własności nowych
organizacji (Kierzkowski, 2004; 2005), a wśród nich przez: określony po−
ziom kompetencyjności kooperujących organizacji oraz określony poziom
ich podatności na integrację z innymi organizacjami. Możliwości kreowania
organizacji wirtualnej przedsiębiorstw są wynikiem złożonych przemian we−
wnętrznych i zewnętrznych, warunkowanych dostępnością do usług ICT
(por. Kwiatkowska, 2004). Widoczny jest związek stosowania różnorodnych
środków koordynacyjno−integrujących z korzyściami kreowania organizacji
wirtualnych. 

Badania działania przedsiębiorstw wirtualnych rozpocząć trzeba od opi−
su procesów kooperacji i współdziałania. Opis procesów kooperacyjnych
pozwala ustalać poprawność organizacji działań (Kierzkowski, 2004) i spo−
soby ich krytycznej oceny, co do: po pierwsze – zasad postępowania ekono−
micznego organizacji, po drugie – zachowań ludzi. 

W pierwszym przypadku chodzi o ustalanie zasad podziału korzyści
między kooperującymi organizacjami. Określamy więc zasady spójności
działań organizacji, odwzorowywane w procesach informacyjnych środo−
wiska organizacji wirtualnej, mających z kolei swój wyraz w uregulowa−
niach, m.in. prawnych. Metody opisu procesów kooperacji i zapewnienia
ich spójności polegać winny na gromadzeniu wiedzy wyrażanej w postaci
warunków, ustalających zasady współpracy organizacji. Warunki te mogą
być np. opisywane za pomocą specjalnych zdań lub procedur, interpretują−
cych uregulowania kooperacji. W środowisku informacyjnym trzeba będzie
przewidywać kontrole zapewnienia spójności działań. Zagadnienia nie są
proste, ponieważ specyfikacja działań dotyczy kooperacyjności o dużej ska−
li złożoności. Obejmuje akcje uczestników, interfejsy między architektura−
mi aplikacji różnorodnych systemów informatycznych, ich stany, a także
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reguły, wszystko traktowane jako komponenty działań kooperacyjnych
uczestników nowych organizacji, korzystających z wielowarstwowych ar−
chitektur informacyjnych środowiska przedsiębiorstwa wirtualnego.

Współdziałanie ludzi, poprzez przekazywanie zasobów danych i wiedzy,
jest punktem wyjścia opisu procesów współzależności wzajemnej ludzi,
a także ustalania zasad i ogólnych uregulowań ich zachowań we współdzia−
łaniu (na podstawie krytycznej ich oceny). Trzeba będzie mówić o potrzebie
odwzorowywania koherencji działań ludzi (harmonii we współdziałaniu).
Odwzorowywanie koherencji również nie jest zagadnieniem prostym, ponie−
waż specyfikacja postępowania ludzi obejmuje ich akcje w złożonych archi−
tekturach gromadzenia zasobów i ich przekazywania. Zapewnianie koheren−
cji może polegać na gromadzeniu wiedzy wyrażanej w postaci warunków,
składających się na ogólne uregulowania współdziałania ludzi. Dostrzega−
na jest potrzeba ewidencji zachowań (w środowisku informacyjnym), aby
można było mówić o ustalaniu ogólnych uregulowań etycznych współdzia−
łania (dotyczących np. otwartości, wiarygodności itp.).

4. Kompetencje informacyjne w nabywaniu zdolności do uczenia się
wirtualnych organizacji

W organizacji społeczeństwa informacyjnego narasta znaczenie udziału
ludzi, polegające na podmiotowym ich uczestnictwie w organizacji działań.
Polega ono na tworzeniu zasobów intelektualnych, inaczej wiedzy przed−
miotowej, która jest interpretacją danych komputerowych. Człowiek staje się
w coraz większym stopniu samodzielnym podmiotem procesów, nie tylko
gospodarczych w obrębie przedsiębiorstw, ale także procesów dotyczących
całości organizacji społeczeństwa.

Zasoby intelektualne to wytwory myślenia czysto symbolicznego, myśle−
nia koncepcyjnego, twórczej pracy umysłowej, kreowane przez rozum, idee
– wytwory najbardziej ludzkiej z ludzkich form aktywności, najbardziej pry−
watne z prywatnych form własności. Pojęcie wiedzy przedmiotowej – WP
(Hejduk; Kierzkowski, 2004) nawiązuje do tradycyjnej klasyfikacji przed−
miotowej dokumentów źródłowych, informacji prymarnej, powszechnie sto−
sowanej w rozpowszechnianiu sieciowym informacji naukowej (w nowej or−
ganizacji zintegrowanych bibliotek czy w budowie światowych zasobów
informacyjnych dla nauki, technologii, gospodarki).
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Wiedza przedmiotowa staje się przedmiotem pracy (Kierzkowski, 2004),
a zagadnienia gospodarki wiedzą (Klonowski, 2004) stają się podstawą kre−
owania środowiska informacyjnego przedsiębiorstw wirtualnych. W globa−
lizowanych systemach gromadzenia i przekazywania danych mamy do czy−
nienia z nowymi klasami WP, co obejmuje wiedzę: osobową – WO,
tworzoną przez ludzi i tematyczną – WT, problemowo zorientowaną. Do no−
wych klas WP zaliczymy również wiedzę: zespołową – WZ, współpracują−
cych ludzi i wiedzę wirtualnego przedsiębiorstwa – WWP, wiedzę wykorzy−
stywaną w wirtualnym sposobie organizowania działań kooperujących ze
sobą przedsiębiorstw. 

W środowisku informacyjnym przedsiębiorstw wirtualnych potrzebne
jest proponowanie stosownych metod komputerowego odwzorowywania
WP. W metodach odwzorowywania WP uwzględniać trzeba narastającą zło−
żoność odwzorowań, z jednej strony organizacji danych (własności struktu−
ralne odwzorowań), z drugiej strony mechanizmów operowania zasobami
(własności operacyjne odwzorowań).

Jeśli przyjąć, że strukturalizacja WP polega na gromadzeniu komputero−
wym zasobów wiedzy, jako zasobów danych (w globalizowanych struktu−
rach usług komputerowych i komunikacyjnych, usług ICT), to w rozwiązy−
waniu zagadnień strukturalizacji warto zauważyć, że w obrębie każdej klasy
WP mamy do czynienia z obszarami wiedzy zawartej w odpowiednich doku−
mentach źródłowych. W odwzorowywaniu komputerowym WP możemy
wtedy ograniczyć się do: gromadzenia w postaci cyfrowej dokumentów źró−
dłowych i tworzenia struktur indeksowych, struktur odwołań do tych doku−
mentów. Potrzebne jest także ustalanie zasad przetwarzania wiedzy (własno−
ści operacyjnych odwzorowań WP), jawnej (zawartej w dokumentach
źródłowych) i niejawnej (kontekstowej wśród dokumentów), zasad interpre−
tacji wiedzy zawartej w dokumentach źródłowych.

Procesy gromadzenia danych oraz wymiany zasobów i przekazywania in−
formacji (wiedzy), realizowane w globalizowanych strukturach informacyj−
no−komunikacyjnych, należą do ważnych składników przemian organizacji
społeczeństwa. Co więcej struktury wymiany danych i wiedzy, a więc wza−
jemne nauczanie, są przyczyną przemian polegających na tym, że organiza−
cja społeczeństwa nabywa zdolności do uczenia się. Zdolność do uczenia się
polega na zdobywaniu wiedzy o organizacji i następnie na właściwym jej
wykorzystywaniu we wspomaganiu działań i organizacji współdziałania,
a także w szybkim rozwiązywaniu bieżących zadań, możliwości symulacji
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i analizy alternatywnych rozwiązań. W społeczeństwie informacyjnym wir−
tualne przedsiębiorstwa także nabywają zdolności do uczenia się – możemy
powiedzieć, że wirtualna organizacja jest organizacją uczącą się (por. Mac−
coby, 1996). 

Cechy struktur wzajemnej wymiany danych i wiedzy powodują przemia−
ny form pracy. Praca, z jednej strony charakteryzuje się określonym stop−
niem intensywności postrzegania otoczenia informacyjnego jako rzeczywi−
stości, z drugiej strony, praca w wirtualnej organizacji cechuje się dużym
stopniem współzarządzania. Organizowana jest wokół procesów. W środo−
wisku wirtualnym inicjatorem działań jest proces. Co więcej w środowisku
wirtualnym inicjatorem działań są procesy, a procesy (kooperacji przedsię−
biorstw i współdziałania ludzi) odwzorowywane są w wirtualnym środowi−
sku informacji, w środowisku gromadzenia i wzajemnej wymiany danych.
W przedsiębiorstwach wirtualnych przedmiotem pracy stają się zasoby da−
nych i wiedzy. Pojawiają się nowe profile zawodowe, a nowi specjaliści two−
rzą społeczności, o określonych kompetencjach informacyjnych. Nowi spe−
cjaliści to tzw. kognitariusze, a społeczności kognitariuszy zaczynają
kształtować nowy obraz całości społeczeństwa, jako społeczeństwa kognita−
riuszy [9]; społeczeństwo kognitariuszy, to społeczeństwo informacyjne.

Kompetencje informacyjne kognitariuszy jako „... nowe, funkcjonalne
struktury czynności intelektualnych, które kształtują się pod wpływem
wymagań stawianych w toku socjalizacji, edukacji, pracy zawodowej...”
(Strykowski i Skrzydlewski, 2004), bazują na umiejętnościach związanych
z organizacją sprawnych systemów dostępu do informacji, powiązaniami ko−
munikacyjno−informacyjnymi, zarządzaniem informacją w przestrzeniach
agregowanych zasobów. Kompetencje nowych specjalistów obejmuje:
po pierwsze – tworzenie zasobów w postaci cyfrowej krytycznie ocenionych
(wiarygodnych); po drugie – projektowanie systemów komputerowej wy−
miany informacji zorientowanej na standaryzowaną postać gromadzenia za−
sobów wykorzystywanych w kooperacji przedsiębiorstw i współdziałaniu
ludzi; po trzecie – administrowanie usługami ICT i strukturami koordynacji
obiegu informacji w komunikacji bezpośredniej (interaktywnej medialnej).

Przedmiot i formy pracy nowych specjalistów wynikają z charakterysty−
ki usług ICT wykorzystywanych w organizacji wirtualnej przedsiębiorstw.
Chodzi o użyteczność usług ICT, rozpatrywaną pod kątem widzenia narasta−
nia intensywności komunikacji, co polega w przypadku: (a) tworzenia zaso−
bów w postaci cyfrowej – na możliwości szybkiej edycji przekazywanych
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treści, (b) gromadzenia zasobów i komputerowej wymiany informacji
– na wymianie danych i wiedzy wspomagającej procesy kooperacji i współ−
działania, (c) koordynacji obiegu informacji w interaktywnej komunikacji
medialnej – na prezentacji informacji dostosowanej do sposobów myślenia
współpracujących ze sobą ludzi. Narastający udział ludzi pracujących w ob−
szarach nowych profili zawodowych niewątpliwie ma związek z poziomem
rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Kierzkowski i Makulski, 2004).
Chodzi tu o miary poziomu rozwoju określane m.in. wskaźnikiem dostępu
do zasobów cyfrowych (DAI – Digital Access Index) czy wskaźnikiem wy−
korzystania nowych technologii i wpływu sektora ICT na rozwój gospodar−
czy (NRI – Networked Readiness Index). 

5. Podsumowanie

Wirtualny sposób organizowania, a szczególnie nowe koncepcje koope−
racji przedsiębiorstw i współdziałania ludzi, warunkowane dostępem
do technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT, powodują prze−
miany strukturalne organizacji społeczeństwa informacyjnego. Kreowane są
struktury przedsiębiorstw wirtualnych. Do cech własności nowych organiza−
cji należą elastyczność i nabywanie zdolności do uczenia się.

W elastycznych strukturach przedsiębiorstw wirtualnych potrzebne są
uregulowania dotyczące postępowania ekonomicznego przedsiębiorstw (po−
dział korzyści); mówimy o integralności postępowania w kooperacji. Zacho−
wania ludzi we współdziałaniu w strukturach przedsiębiorstw wirtualnych
także winny podlegać ogólnym uregulowaniom; mówimy o koherencji za−
chowań ludzi we współdziałaniu. Zdolność do uczenia się wynika z cech
tworzenia i wzajemnej wymiany danych i zasobów wiedzy przedmiotowej.
Kompetencje informacyjne w strukturach wzajemnego przekazywania wie−
dzy stają się przedmiotem pracy nowych specjalistów, które zaczynają coraz
wyraźniej kształtować obraz nowego społeczeństwa. 

Gromadzenie danych i wymiana informacji w globalizowanym środowi−
sku informacyjnym wirtualnego przedsiębiorstwa, czyli wzajemna wymia−
na danych i wiedzy, pozwala tworzyć struktury wzajemnego nauczania jako
ważne składowe wirtualnej organizacji przedsiębiorstw.
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LEARNING VIRTUAL ENTERPRISES

S u m m a r y

Information society technology – IST development affects on structural changes

of society as well as traditional organizations as human behavior. The logic analysis

of structural changes of society leads to possibility of general description of methods

and factors of assurance of integrality of enterprises co−operation and cohesion

(harmonizing) of human behavior in the virtual enterprises structures. Mutual data

and knowledge exchange and mutual education condition possibilities of creating

structures i.e. future institutions and enterprises, while features of mutual learning

mark important factors of structural changes of the society organization.

key words: virtual organization of enterprises, future institutions and enterprises,

informational competences, knowledge domain, data and knowledge exchange,

learning in virtual enterprises, cognitars.


