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Dualizm relacji opartych na wiedzy (na przykładzie sektora 
usług badawczych i IT)

Streszczenie

Wiedza jest kluczowym elementem procesu zarządzania w organizacji. Zarzą-
dzanie wiedzą polega na jej upowszechnianiu w obrębie organizacji lub poza nią. 
Transfer wiedzy (knowledge transfer) w obszarze rozwoju organizacyjnego i orga-
nizacyjnego uczenia się, jest praktycznym problemem przekazywania wiedzy z jed-
nej organizacji do innej lub innych części organizacji, w tym też sieci organizacji. 
Transfer wiedzy jako element zarządzania wiedzą, zdeterminowany jest umiejętno-
ściami i kompetencjami uczestniczących w nim podmiotów.

Celem rozważań jest charakterystyka jednego ze sposobów zarządzania wiedzą, 
w świetle posiadanych przez firmę wiedzy, umiejętności i kompetencji, budowa-
nych przez przedsiębiorstwa m.in. w integralnych relacjach z ich partnerami/klien-
tami, w tym przypadku partnerami z sektorów badań i IT. 

W opracowaniu dokonano krytycznej analizy literatury oraz specjalistycznego 
czasopiśmiennictwa w zakresie badanej kategorii. Wykorzystano metodę case stu-
dy, oraz przeprowadzono analizę artykułów, szczególnie wywiadów sponsorowa-
nych z menedżerami firm sektora IT i B&R, zamieszczonych w specjalistycznych 
czasopismach (“Computerworld”, “IT-manager”, “CIO”), w latach 2009-2013. 
Monitoring stron internetowych, w zakresie problematyki badań prowadzony jest 
od 2004 roku. 

Zawarte w artykule wyniki badań skłaniają do refleksji, iż zrządzanie wiedzą, 
przez pryzmat dualnych i integralnych relacji opartych na wiedzy, podmiotów sek-
tora usług badawczych i sektora IT, nie jest obszarem dostatecznie wykorzystanym, 
mimo zaangażowania w szeroko rozumiane B&R i technologizację działalności, 
jako kluczowego wymogu w rzeczywistości gospodarczej. Badane dualne relacje 
oparte na wiedzy, wyrażają się niestety niewielkim odsetkiem wydatków na opisa-
ny sposób budowania kompetencji badanych podmiotów. Ponadto, technologizacja 
biznesu powoduje, że wzrasta znaczenie nowych firm badawczych, wyspecjalizo-
wanych w pogłębionych analizach danych, najczęściej nie-strukturalnych, innych 
niż deklaratywne, wykorzystujących nowoczesne technologie IT.

W artykule wskazano kierunki ewolucji zarządzania wiedzą, przez relacje o du-
alnym charakterze w sektorach podmiotów IT i badań, pożądane ze względu na 
zjawiska wirtualizacji rzeczywistości gospodarczej.

Słowa kluczowe: wiedza, umiejętności, kompetencje, sektor IT, sektor B&R.
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Kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa – identyfikacja kategorii 
badawczych

Wiedza marketingowa definiowana jest jako wiedza firmy o jej klientach i konkuren-
tach (Kohli, Jaworski 1990, s. 1-18; Narver, Slater 1990, s. 20-35; Day 1994, s. 37-52). 
Inaczej, jest to wiedza klienta, wiedza konsumenta, wiedza o rynku (Shaw i in. 2001,  
s. 127-137). Informacje o środowisku rynkowym, szczególnie o klientach są stymulantami 
wiedzy przedsiębiorstwa (Day 1994, s. 37-52; Nonaka 1994, s.27) i siłą sprawczą strategii 
zorientowanych rynkowo (Day 1994, s. 37-52; Prakash 1998, s. 32). Wiedza marketingowa 
jest fenomenem łączącym trzy różne procesy marketingowe: zarządzanie rozwojem pro-
duktu, zarządzanie łańcuchem wartości i zarządzanie relacjami z klientem (Srinivasta i in. 
s. 168-179). Aktywa przedsiębiorstwa, w tym wiedza, są niczym bez organizacyjnych umie-
jętności ich mobilizacji oraz eksploatacji w taki sposób, aby można było stworzyć wartość 

Schemat 1
Model kompetencji marketingowych przedsiębiorstwa

Źródlo: Li Calantone (1998, s. 15).
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dodaną dla klientów (Obłój 2001), a pojęciem, które najlepiej opisuje strategiczne umiejęt-
ności są kluczowe kompetencje1. Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa/
sieci) to posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo/sieć) możliwości takiego łączenia 
wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych (Bratnicki 
2000). Kompetencje to konglomerat: a) opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co),  
b) umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię), c) postaw (chcę i jestem gotów 
wykorzystać swą wiedzę) (Kossowska, Sołtysińska 2002, s. 17). Kompetencje marketingo-
we przedsiębiorstwa (por. schemat 1) utożsamiane są ze strategicznymi aktywami przedsię-
biorstw (Glazer 1991, s.1-19). Z kolei, Hamel i Prahalad (1994) oraz Sinkula (1994) porów-
nują kompetencje marketingowe z kluczowymi kompetencjami organizacji. Kompetencje 
marketingowe przedsiębiorstwa to proces umiejętnego generowania i integrowania wiedzy 
marketingowej (Li, Calantone 1998, s. 13-29). Określenie „procesy” sugeruje serie aktyw-
ności. Kompetencje marketingowe ze swej natury są nieimitowalne i niezastępowalne oraz 
trudno transferowalne pomiędzy podmiotami, dlatego też stanowią o kluczowej przewadze 
konkurencyjnej (Fahy i in. 2000, s. 63-81).

Na marketingowe kompetencje przedsiębiorstwa, składają się trzy procesy: proces wy-
miany wiedzy z klientem, proces wymiany wiedzy z konkurentem, proces relacji między 
badaniami marketingowymi i rozwojem (B&R). Na szczególną uwagę zasługują sposoby 
budowania kompetencji w synergicznych relacjach między uczestnikami rynku, pełniącymi 
dualną rolę – klienta i oferenta wartości, jak to ma miejsce w podejściu integratywnym to 
wzajemnych relacji podmiotów sektora IT i usług badawczych2.

B&R jako wyraz kompetentnego zarządzania wiedzą w sektorze IT 

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost polskiego rynku B&R w sektorze IT. Firmy in-
formatyczne wydały 307 mln złotych na badania i rozwój w 2012 roku3, czyli o 14% więcej 
niż w roku poprzednim. Zaledwie 5 firm wydaje na badania 10 mln złotych rocznie, a udział 
trzech największych uczestników − firm Asseco Poland, Comarch i Grupy TP – osiągnął 66% 
całości nakładów na badania i rozwój w sektorze IT. Następne w rankingu 10 firm wydało na 
działalność badawczo-rozwojową od 3 mln złotych do 6,5 mln złotych. Jest to zresztą zbliżone 
z wydatkami tych firm w 2009 roku. Kolejne10 firm w 2009 roku i już 22 firmy w 2011 roku, 
wykorzystały na ten cel ok. 1-3 mln złotych, a pozostałe firmy - mniej niż 1 mln złotych.

Średnio w 2009 roku, badane firmy wydały na badania 6,6% swoich przychodów, 
a w 2011 roku – już 9,3%. Jednak wielkość z roku 2011 wzrosła w stosunku do roku 2010 
tylko o 0,3% i nadal jest dużo niższa niż średnia państw członkowskich Unii Europejskiej 

1  Zagadnienie kompetencji przedsiębiorstwa jako źródła przewagi konkurencyjnej stanowi przedmiot zainteresowania przed-
stawicieli koncepcji konkurencyjności opartej na kompetencjach (competency-based competition), m.in. C.K. Prahalada  
i G. Hamela. Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa zostały przez nich określone jako zbiorowe uczenie się organizacji, 
zwłaszcza w zakresie koordynowania różnych umiejętności produkcyjnych oraz integrowania wielu strumieni technologii. 
(Prahalad, Hamel 1990) 
2  Stwierdzenie takie wyprowadzono z analizy wypowiedzi menedżerów liderów sektora IT i R&D w Polsce, zamieszczonych 
w sponsorowanych wywiadach prasowych w czasopismach “Computerworld”, “IT-manager”, “CIO”, w latach 2009-2013.
3  Badaniem objęto 41 firmy w 2009 r. i 92 firmy w 2011r., sektora teleinformatycznego, odnotowane w rankingu Computerworld. 
(Czerniejewski 2009, s. 34-39; Czerniejewski 2012, s. 62-69).
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– wynosząca 13% − i krajów OECD – 15% (2006-2011). Tylko 25 badanych firm w 2011 
roku wykazało nakłady wyższe od średniej krajowej, z tego 15 firm poniosło nakłady wyż-
sze niż średnia dla UE. Liczby te pokazują jednak pozytywne tendencje, gdyż w 2009 roku 
tylko 10 pierwszych firm w rankingu wydało na badania i rozwój ponad 10% swoich przy-
chodów. Liderami wydatków na prace badawczo-rozwojowe w stosunku do przychodów 
są firmy młode: Trimtab i Rodan Systems w 2009 roku, które przeznaczyły na ten cel 30% 
przychodów, oraz Fibar Group i Datera, które przeznaczyły w 2011 roku, odpowiednio 60% 
i 50%. Takie zachowanie sugeruje zresztą wczesna faza cyklu życia firmy. Dotyczy to zresz-
tą wszystkich 10 pierwszych firm w zestawieniu, w roku 2011 (por. tabela 1). Raport nie 
definiuje jednak obszaru prowadzonych przez firmy IT badań.

Tabela 1
Udział nakładów firm IT na B&R w przychodach w latach 2009-2012   

Miejsce 
w rankingu Firma/siedziba

Udział nakładów na B&R (w %)

2009 2011 2012

1. Fibar Group Poznań 60,0 -
ITTI - - 50,0

2. Datera Gdańsk 50,0 -
3. Stanusch Technologies Ruda Śląska 40,0 -
4. Tequila Mobile Wrocław 39,0 -

Streamsoft - - 36,0
Integrated Solutions - - 32,0

5. Trimtab Warszawa 35,0 35,0 -
6. Stołeczna Agencja Szkoleniowa SAWA Warszawa - 33,0 -

Rodan Systens Warszawa 31,0 - -
7. IAI Szczecin 31,0 9,0
8. Controlling Systems Wrocław 31,0 3,0
9. MGA Toruń 30,0 -

10. Tecna Warszawa 28,0 24,0
Sputnik Software Poznań 26,0 - -
Rekord Systemy Informatyczne Bielsko-Biała 24,8 - 15,0
Grupa Antares Warszawa 20,69 - -
Comarch Kraków 10,3 - 15,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czerniejewski (2009, s. 34-39); Czerniejewski ( 2009, s.64); Firmy 
informatyczne o najwyższych nakładach na B&R (2013, s.48).

Jednak znaczna część badanych firm (65%), wykazało, że prace badawczo-rozwojowe 
prowadzi w wyodrębnionym we własnych strukturach organizacyjnych, dziale badawczo-
-rozwojowym. Problem stanowi więc oszacowanie faktycznego udziału wydatków na ze-
wnętrzne badania marketingowe firm sektora IT, w wydatkach na B&R.
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Dostawcy usług badawczych dla sektora IT w Polsce

Sektor usług badawczych w Polsce dla klienta z sektora IT zdominowany jest przez kilku 
znaczących uczestników, z których dużą część stanowią firmy międzynarodowe.

Tabela 2
Dostawcy usług badawczych dla sektora IT i jego rynków docelowych 

Wyszczególnienie Specjalizacja badawcza firmy

AMR Research badania decyzji inwestycyjnych w zakresie IT; kluczowi klienci SAP AG, Oracle 
Corporation

Burton Group analizy i doradztwo IT, strategie technologiczne dla biznesu
Dell’Oro Group badania rynku w zakresie networkingu i telekomunikacji
DiS badania i analizy rynku IT w Polsce, rozwój zastosowań informatyki w gospodarce
Forester Research badania rynku i technologii dla globalnych liderów technologii
Frost&Sullivan badania nad wykorzystaniem technologii w przedsiębiorstwach
Gartner badania nad strategicznym wykorzystaniem technologii i zarządzaniem technolo-

giami
Info-tech Research 
Group

badania i doradztwo IT, badania nad zwiększeniem efektywności IT i zmniejsze-
niem ryzyka zastosowania

International Data 
Corporation

badania ukazujące trendy rozwoju rynku i technologii, kluczowych graczy i ich 
strategie

Nucleus Research badania i doradztwo, w zakresie analiz zwrotu z inwestycji (ROI) we wdrażane 
technologie

PMR Reserach świadczenie usług konsultingowych i badania rynku, m.in. dla sektora IT
Technology 
Evaluation Centers

badania nad zmniejszeniem kosztów i ryzyka oraz skróceniem czasu związanego 
z procesem dokonania wyboru rozwiązań systemowych (DSS)

Yankee Group firma badawcza i doradcza specjalizująca się w technologiach informatycznych, na 
rynkach lokalnych, w wymiarze międzynarodowym

ABI Research firma specjalizująca się w wywiadzie rynkowym na globalnym rynku nowych 
technologii, skupia się głównie na obszarze teleinformatyki, dostarcza analizy 
trendów osobom decyzyjnym w przemyśle technologicznym

Synergy Research 
Group

firma jest producentem innowacyjnego narzędzia badawczego Synergy Interactive 
Analysis (SIA), jest to dynamiczna platforma z dostępem do aktualnych danych 
o rynku IT w podziale na specjalizacje, umożliwia generowanie raportów oraz 
przeszukiwanie szczegółowych danych z poziomu przeglądarki internetowej

EITO - European 
Information 
Technology 
Observatory

to stowarzyszenie zrzeszające organizacje badawcze IT z obszaru Europy, jej ce-
lem jest popularyzacja lepszego zrozumienia globalnych przemian na rynku no-
wych technologii w aspekcie ekonomicznym, biznesowym jak i społecznym

TREND FOCUS agencja badawcza wyspecjalizowana w analizach rynku Data Storage w branży IT,
Aberdeen Group firma badawcza dostarczająca raporty o globalnym technologicznym łańcuchu wartości
PAC firma badawcza oraz konsultingowa o globalnym zasięgu, w zakresie oprogramo-

wania i usług IT

Źródło: zasoby Internetu, strony internetowe firm [dostęp: 30.03.2014].
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W opinii firm badawczych, podmioty sektora IT, nie stanowią dla nich znaczącego seg-
mentu klientów, ze względu na niewielkie wydatki ponoszone na rzecz badań marketingo-
wych zlecanych na zewnątrz firmy.

Wykres 1
Udział branży IT w wydatkach na badania marketingowe (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wódkowski (2013/2014). 

Jak pokazano na wykresie 1, deklarowana przez podmioty sektora IT organizacja badań 
w wewnętrznych strukturach firmy, znajduje odzwierciedlenie w bardzo niskim udziale tego 
sektora w wydatkach na zewnętrzne badania marketingowe.

Sektor usług badawczych jako klient na rynku IT
Klienci biznesowi, m.in. sektora usług badawczych, zainteresowani są rozwiązaniami IT 

w trzech głównych klasach:
 - ERP – służące do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 - Business Intelligence – narzędzia analityki biznesowej i raportowania,
 - CRM – narzędzia zarządzania relacjami z klientem.

Narzędzia wspierające zarządzanie powinny odpowiadać na określone problemy bizne-
sowe i realizować konkretne cele, w opinii ich użytkowników. Duże znaczenie w systemach 
zarządzania wiedzą dla firm, odgrywa zoptymalizowana dla branży mapa procesów bizne-
sowych. Ciągle zainteresowanie wzbudzają usługi integratorskie. Na przestrzeni lat zmie-
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niła się specyfika projektów wdrażania systemów klasy ERP. Miejsce dużych, wieloletnich 
wdrożeń zajęły rozwiązania polegające często na re-konfiguracji. 

Rozwiązania klasy Business Intelligence stanowią uzupełnienie dla rozwiązań klasy 
ERP. Od narzędzi BI wymaga się specjalizacji i konfigurowania pod kątem potrzeb typo-
wych dla pracowników określonego szczebla i specyfiki klienta. Coraz częściej BI staje 
się narzędziem mającym zastosowanie w podejmowaniu decyzji operacyjnych. Narzędzia 
analityki biznesowej pozwalają na tworzenie symulacji, wielowymiarowe analizy i zesta-
wienia oraz prognozy, wykorzystujące m.in. algorytmy statystyczne, ułatwiające wizualiza-
cję danych i wyników analiz, szczególnie użyteczne dla klienta sektora usług badawczych. 
Do grupy tych narzędzi zalicza się również Business Discovery pozwalające na pogłębioną 
analizę danych i ocenę ich zależności. 

CRM stanowi kolejne, najczęściej zintegrowane z ERP i BI, narzędzie biznesowe, wy-
magające ciągłego unowocześniania i rozbudowy, ze względu na potrzeby sektora badań, 
w związku z postępującą globalizacją, presją konkurencji i potrzebą zapewnienia określone-
go standardu obsługi klienta. Narzędzia CRM wyposażane są w funkcje związane z plano-
waniem, realizacją i optymalizacją działań wspierających sprzedaż usług. 

Klienci kładą nacisk na realne korzyści biznesowe danego rozwiązania IT, elastyczność 
wdrożenia, łatwość obsługi i jego dopasowanie do charakteru pracy użytkownika, a także na 
uniezależnienie od konkretnej platformy sprzętowej (komputera, telefonu, tableta). Potrzeby 
klienta sektora badawczego, prawdopodobnie będą ewoluowały zgodnie z koncepcją eko-
systemu teleinformatycznego, opartego na czterech strategicznych filarach:
 - Mobilność, w zakresie urządzeń i dostępu do sieci.
 - Niespotykana wcześniej ilość danych i potrzeba ich analizy (big data).
 - Intensywne relacje między użytkownikami i zacieranie granic między sferami prywatną 

i zawodową.
 - Chmura obliczeniowa (cloud computing), jako sfera, w której procesy zachodzą.

Według ekspertów Gartnera Internet Wszechrzeczy (Internet of Everything), czyli sieć 
łącząca przedmioty, dane, procesy i ludzi, zastąpi Internet przedmiotów. Zdaniem firmy ba-
dawczej, siłą tej koncepcji jest to, że bazuje na produktach, które znamy i którymi umiemy 
się posługiwać od dawna. 

Użytkownicy rozwiązań IT cenią sobie to, że pewne decyzje mogą podejmować za nich 
inteligentne i skomunikowane ze sobą komputery oraz inne urządzenia. Z kolei, rozwiązania 
oparte na chmurze stają się nie tylko sposobem na optymalizację kosztów, ale coraz częściej 
stanowią podstawę transformacji modelu biznesowego przedsiębiorstw, który umożliwia, 
w pełniejszy sposób, wykorzystanie szans wynikających z nowego modelu. Rynek rozwią-
zań 3D urośnie w ciągu najbliższego roku o 75%, a do 2015 r. o 200%. Rośnie zaintereso-
wanie tematem drukowania przestrzennego. 

Miniaturyzacja, mobilność, a więc mniejsza inwazyjność procesu badawczego, podnosi 
skuteczność badań opartych na danych deklaratywnych. Przykładowo, aplikacja o nazwie 
edlAPP pozwala opisać projekt badawczy pod kątem czasu realizacji, badaczy, którzy bio-
rą udział w projekcie, celów i tematyki badań, lokalizacji oraz specyfiki badanej grupy. 
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Ponadto pozwala na filmowanie, spisywanie notatek, przesyłanie materiałów, szybką i łatwą 
prezentację materiałów. Aplikacja ta jest użyteczna na wszystkich etapach procesu badaw-
czego.

Jednak zmiany preferencji na rynku klienta sfery badań wynikają z wyraźnego spadku 
zaufania do metod badawczych opartych na danych deklaratywnych i jednocześnie wzrostu 
popularności badań wykorzystujących bezpośrednią obserwację (badania nieinwazyjne), ba-
dań koncentrujących się na rejestracji reakcji psychofizjologicznych (badania implicite), czy 
wykorzystujących pomiar reakcji skórnych, aktywności elektrycznej mięśni twarzy, technik 
eye-trackingowych, technik neuro-obrazowania, technik EEG. Przykładowo, wielofunkcyj-
ne urządzenie Field CREW, firmy Noldus Information Technology, pozwala kilku badaczom 
jednocześnie obserwować różne aspekty zachowania konsumentów. Urządzenie FaceReader 
w sposób automatyczny wykrywa i analizuje mimikę twarzy ludzkiej, rozpoznaje specy-
ficzne właściwości wyrazów twarzy, pozwala je interpretować zgodnie z sześcioma pod-
stawowymi ludzkimi emocjami, klasyfikuje twarze ze względu na płeć, wiek, pochodzenie 
etniczne czy zarost. FaceReader może być integrowany z innymi urządzeniami, np. typu 
eye-tracking, dając pełniejszy obraz badanego zjawiska. Pozwala również na synchroniza-
cję pomiarów z prowadzeniem rejestracji wideo uczestników badań, rejestrowaniem zda-
rzeń przechwyconych z ekranów komputerowych, reakcji fizjologicznych. Zebrane dane 
mogą być eksportowane do bazy danych analitycznych i takich programów jak Microsoft 
Access, Excel i SPSS. W badaniach ergonomicznych, których celem jest analiza wysiłku, 
który konsumenci muszą włożyć w obsługę określonych produktów i urządzeń (np. tostera, 
klawiatury komputera itp.), wykorzystuje się rozmaite czujniki mierzące siłę nacisku, napię-
cie mięśni i stawów. Jednym z takich urządzeń jest FingerTPS (dotykowy czujnik nacisku), 
który mierzy silę nacisku potrzebną do obsługi konkretnego sprzętu. FingerTPS może być 
połączony z komputerem i zsynchronizowany z kamerą video, dzięki czemu mierzy nie tyl-
ko siłę nacisku, ale też rejestruje poszczególne etapy korzystania z różnych urządzeń. 

Prawdopodobnie tradycyjne firmy badawcze, podobnie jak inni klienci biznesowi, opie-
rać się będą na doskonalonych, ale istniejących już na rynku rozwiązaniach technologiach, 
ucząc się, jak efektywnie z nich korzystać. Skoro jednak coraz więcej danych będzie po-
zyskiwanych w czasie rzeczywistym i w tym samym czasie będą analizowane, wzrośnie 
znaczenie nowych firm badawczych wyspecjalizowanych w pogłębionych analizach danych 
(np. firm analizujących szum na temat marek w sieci, analityków sieci społecznych itp.), 
wykorzystujących nowoczesne technologie IT.

Podsumowanie

Efektywne zarządzanie wiedzą marketingową jest procesem umiejętnego i kompetent-
nego identyfikowania, porządkowania, pomiaru i przechowywania, ochrony, powiększa-
nia i odnawiania oraz upowszechniania wiedzy przedsiębiorstwa oraz jego partnerów, o ich 
rynku i z pożytkiem dla tego rynku. Firmy sektora IT, w warunkach kryzysu, wykorzy-
stują efekt synergii wiedzy, umiejętności i kompetencji partnerów oraz różnych sposobów 
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jej generowania, pozyskiwania i transferu, integralnie traktując relacje z dostawcą wartości 
i jednocześnie klientem. Jednak relacje te wyrażają się niewielkim odsetkiem wydatków na 
opisany sposób budowania kompetencji badanych podmiotów.

Kompetencje przedsiębiorstwa, w tym marketingowe, są efektem skutecznego 
generowania wiedzy m.in. w relacjach z klientem - firmą badawczą i w procesie badań 
prowadzonych na rzecz podmiotu IT. Polski sektor IT jest jednak jeszcze skromnym uczest-
nikiem sektora B&R. Zsumowane nakłady wszystkich polskich firm plasowałyby nas na 
20. miejscu w rankingu nakładów na prace badawczo-rozwojowe europejskich firm telein-
formatycznych. Wynikać to może z preferencji zarządów firm, braku możliwości prostego 
przełożenia nakładów poniesionych na badania i rozwój na wielkość wygenerowanego zy-
sku i innych wielu możliwości zwiększania wielkości obrotów. Jednak obserwuje się wzrost 
polskiego rynku B&R w sektorze IT, wyrażony wielkością nakładów na B&R w przycho-
dach przynajmniej niektórych firm, tych o znaczącej pozycji na rynku i młodych, agresyw-
nych pretendentów. Chociaż analizowane raporty oraz wypowiedzi menadżerów firm IT nie 
określają precyzyjnie zakresu podmiotowego i przedmiotowego współpracy z podmiotami 
sektora badań, to obecność na polskim rynku kilku globalnych agencji badawczych, specja-
lizujących się w analizach sektora i rynku IT, świadczy o ich znaczeniu. 

Powyższe rozważania skłaniają do refleksji, iż zarządzanie wiedzą, przez pryzmat du-
alnych i integralnych relacji opartych na wiedzy, podmiotów sektora usług badawczych 
i sektora IT, dostawców i odbiorców wartości sprzyjających zarządzaniu wiedzą, nie jest 
obszarem dostatecznie wykorzystanym, mimo świadomego i deklarowanego zaangażowa-
nia w szeroko rozumiane B&R i technologizację działalności, jako kluczowego wymogu 
w rzeczywistości gospodarczej.
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Dualism of the Knowledge-Based Relations (on the Example  
of the Research Services and IT Sector)

Summary

Knowledge is the key element of the process of management in an organisa-
tion. Knowledge management consists in its dissemination within the organisation 
or beyond it. Knowledge transfer within the area of organisational development 
and organisational learning is a practical problem of knowledge transfer from one 
organisation to another one or other parts of the organisation, inclusive also of the 
organisation network. Knowledge transfer as an element of knowledge manage-
ment is determined by skills and competences of the entities participating in it.

An aim of the author of the article is to identify the structure of marketing knowl-
edge management in the light of possessed by the firm knowledge, skills and compe-
tences, being built by enterprises, among other things, in integral relationships with 
their partners/clients, in this case, with partners from the research and IT sectors. 

As it is supposed, the so far prevailing opinion on the occurring asymmetry of 
knowledge, to advantage of market leaders, loses its importance due to the ongo-
ing ease of knowledge transfer, due to development of various forms of knowledge 
exchange in the so-called formal and non-formalised communities of knowledge. 
Such a change within the framework of the hitherto system of asymmetry to advan-
tage of the co-operator/customer, does not depreciate in any way the reasons for 
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a further formation of the knowledge-based structures, including the marketing one. 
Besides the new forms of knowledge exchange, research and development still be-
long to important areas of firms’ activities, in this case, in the IT sector, particularly 
in the epoch of knowledge-based economy and at the time of economic crisis. This 
can be evidenced by a gradual growth of outlays on this purpose, though definitely 
lower than the amounts being average for other countries of the European Union. 
In the process of knowledge management, firms will make use of the effect of syn-
ergy of knowledge, skills and competences of the partners as well as other ways of 
generating, mining and transferring thereof. That synergy is expressed in an integral 
treatment of the sector of research services as a supplier of support for business 
processes for IT and the specific customer of IT solutions, what is expressed by the 
dual nature of relations of these entities. 

In her study, the author carried out a critical review of the literature and special-
ist journals in the area of the category in question. She used the case study method, 
carrying an analysis of articles, especially of the sponsored interviews with manag-
ers of firms of the IT and R&D sectors, printed in specialist journals (“Computer-
world”, “IT-manager”, “CIO”), in 2009-2013. Monitoring of Internet sites, in the 
area of research problems, has been carried out since 2004. 

The contained in the article research findings induce reflexion that knowledge 
management, through the prism of dual and integral knowledge-based relation-
ships, of entities of the sector of research services and the IT sector, is not an area 
sufficiently used, despite the involvement into R&D in a broad sense and technolo-
gization of activities, as the key requirement in the economic reality. Unfortunately, 
the surveyed dual knowledge-based relationships are expressed by a low per cent of 
spending on the described way of building competences of the entities in question. 
Moreover, technologization of business causes that there is growing importance of 
new research firms specialised in in-depth data analyses, most often non-structural, 
other than the declarative ones, making use of up-to-date information technologies.

In her article, the author indicates the directions of evolution of knowledge 
management, by way of relations of the dual nature in the sector of IT and research 
entities desired for the phenomena of virtualisation of the economic reality.

The problems touched in the article are important from the point of view of the 
need to build awareness of users and customers as regards the techniques and skills 
related to privacy protection due to a wide spectrum of possibilities to carry out 
control and monitoring of their behaviour.

Key words: knowledge, skills, competences, IT sector, R&D sector.

JEL codes: M31

Дуализм отношений, основанных на знаниях (на примере сектора 
исследовательских услуг и информационной технологии)

Резюме

Знания – основной элемент процесса управления в организации. Управле-
ние знаниями заключается в их распространении в пределах организации или 
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за ее пределами. Передача знаний (англ. knowledge transfer) в сфере организа-
ционного развития и организационного ученья – практическая проблема пере-
дачи знаний из одной организации в другую или в другие части организации, 
в том числе и сети организаций. Передеча знаний как элемент управления 
знаниями обусловлена умениями и компетенциями принимающих в ней уча-
стие субъектов.

Цель автора статьи – выявить структуру управления маркетинговыми зна-
ниями в свете имеющихся в фирме знаний, умений и компетенций, форми-
руемых предприятиями, в частности, в интегральных отношениях с их пар-
тнерами (клиентами), в этом случае с партнерами из секторов исследований  
и информационной технологии. 

Предполагается, что до сих пор доминирующее мнение о выступающей 
асимметрии знаний, в пользу рыночных лидеров, теряет на значении из-за все 
большей простоты передачи знаний в связи с развитием разных форм обмена 
знаниями в так называемых формальных и неформализованных сообществах 
знаний. Такое изменение в рамках прежней системы асимметрии в пользу ко-
операнта (клиента) ни коим образом не снижает значения причин дальней-
шего формирования структур, основанных на знаниях, в том числе марке-
тинговых. Наряду с новыми формами обмена знаниями, изучение и развитие 
по-прежнему относятся к важным сферам действия фирм, в этом случае в сек-
торе информационной технологии, особенно в эпоху основанной на знаниях 
экономики и во время экономического кризиса. Об этом может свидетельство-
вать постепенный рост расходов на эту цель, тем не менее не достигающий 
средних для других стран Евросоюза величин. В процессе управления зна-
ниями фирмы используют эффект синергии знаний, умений и компетенций 
партнеров и разных способов их генерирования, получения и передачи. Та 
синергия отражается и в интегральной трактовке сектора исследовательских 
услуг как поставщика подкрепления бизнес-процессов для информационной 
технологии (IT) и специфического клиента решений информационной техно-
логии, что отображает дуальный характер отношений этих субъектов. 

В разработке провели критический анализ литературы и специалистиче-
ских журналов в области исследуемой категории. Использовали метод case 
study, проводя анализ статей, в особенности спонсорирумых интервью с ме-
неджерами фирм сектора информационной технологии и НИР, помещенных 
в специалистических журналах (“Computerworld”, “IT-manager”, “CIO”),  
в 2009-2013 гг. Мониторинг вебсайтов в области проблематики изучения про-
водится с 2004 года. 

Содержащиеся в статье результаты исследований наводят на догадку, что 
управление знаниями сквозь призму дуальных и интегральных отношений, 
основанных на знаниях, субъектов сектора исследовательских услуг и сек-
тора IT, не представляет собой достаточно использованную сферу, несмотря 
на вовлечение в НИР и технологизацию деятельности в широком смысле  
в качестве основного требования в экономической действительности. Из-
учаемые дуальные отношения, основанные на знаниях, представляют собой,  
к сожалению, небольшую долю расходов на описанный способ формирования 
компетенций обследуемых субъектов. Кроме того, технологизация бизнеса 
приводит к тому, что повышается значение новых исследовательских фирм, 
специализирующихся в углубленных анализах данных, чаще всего неструк-
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турных, других, нежели декларативные, использующих современные техно-
логии IT.

Автор указывает направления эволюции управления знаниями посред-
ством оношений дуального характера в секторах субъектов IT и исследова-
ний, желательные с точки зрения явлений виртуализации экономической дей-
ствительности. 

Затронутая в статье проблематика важна с точки зрения необходимости 
формирования сознания пользователей и клиентов в отношении техник и уме-
ний, связанных с защитой неприкосновенности частной жизни, из-за широко-
го спектра возможностей контроля и мониторинга их поведения.

Ключевые слова: знания, умения, компетенции, сектор IT, сектор НИР.

Коды JEL: M31

Artykuł nadesłany do redakcji w czerwcu 2014 r.

©All rights reserved

Afiliacja:
dr Izabela Sztangret
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania
Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania
ul. Bogucicka 14
40-226 Katowice
tel.: 32 257 75 61
e-mail: izabela.sztangret@ue.katowice.pl

handel_wew_3-2014.indd   254 2014-09-04   10:08:37


