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Streszczenie: Uczestniczenie w łańcuchu dostaw przez przedsiębiorstwo sprawia, że wzra-
sta zapotrzebowanie nie tylko na informacje i kompetencje pracowników w odniesieniu do 
działalności logistycznej, ale także i w szerszym kontekście zarządczym. Celem opracowa-
nia jest zatem określenie w opinii respondentów stopnia dbania przez ich przedsiębiorstwa 
o ogólnoorganizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w sferze logistyki. Sformułowano w tym 
celu dwa pytania badawcze. Pierwsze pytanie dotyczy tego, jak owe opinie prezentują się 
w perspektywie poszczególnych aspektów zarządzania wiedzą, a  drugie dotyczy ewentual-
nej zależności między nimi a zmiennymi kontrolnymi, którymi są wielkość przedsiębiorstwa 
i roczna wartość obrotów. Na potrzeby udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie i wykorzy-
stania narzędzia analizy statystycznej sformułowano odpowiednie hipotezy. Wzmiankowa-
ne ogólnoorganizacyjne aspekty zarządzania wiedzą określa się w kontekście pochodzących 
z japońskiego modelu zarządzania wiedzą procesów eskternalizacji i kombinacji. Pozwala to 
zastosować w nowej perspektywie poznawczej ugruntowaną ramę konceptualną zarządza-
nia wiedzą. Badanie ankietowe przeprowadzono w formule PSAQ. Respondentów pozyska-
no celowo, za pomocą doboru wygodnego. Byli nimi tzw. logistics professionals (n=197), 
pochodzący każdorazowo z innego przedsiębiorstwa. Owe podmioty gospodarcze pozosta-
wały częścią łańcuchów dostaw. Uzyskane wyniki pokazują przede wszystkim, że wielkość 
przedsiębiorstwa i roczna wartość obrotów różnicują istotnie statystycznie opinie respon-
dentów związane ze zmiennymi wyrażającymi aspekty procesu kombinacji wiedzy. 

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, logistyka, łańcuch dostaw

Abstract: Participation in the supply chain by an enterprise increases the demand not only 
for information and competences of employees in relation to logistics activities but also in 
a broader management context. The aim of the study is therefore to determine, in the opi-
nion of the respondents, the degree of care taken by their companies for the general organi-
zational aspects of knowledge management in the sphere of logistics. For this purpose, two 
research questions were formulated. The first question is about how these opinions are pre-
sented in the perspective of individual aspects of knowledge management, and the second 
is about the possible relationship between them and the control variables, which are the size 
of the enterprise and the annual value of turnover. Appropriate hypotheses were formulated 
to answer the second question by the use of statistical analysis tool. The above-mentioned 
general-organizational aspects of knowledge management are formulated in the context of 
the processes of internalization and combinations originating from the Japanese knowled-
ge management model. This allows the use of a well-established conceptual framework for 
knowledge management in the new cognitive perspective. The survey was conducted in the 
PSAQ formula. Respondents were purposely acquired by the use of convenient sampling. 
They were the so-called logistics professionals (n = 197), each time coming from a diffe-
rent company. At the same time, these companies remained part of the supply chains. The 
obtained result show, first of all, that the size of the enterprise and the annual turnover va-
lue significantly differentiate the opinions of respondents related to the variables expressing 
aspects of knowledge combination process.

 Keywords: knowledge management, logistics, supply chain
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Wprowadzenie

Rozwój kompetencji logistycznych w  przedsiębiorstwie jest postrzegany jako 
przesłanka budowania przewagi konkurencyjnej1. Aby jednak móc doskonalić i roz-
wijać kompetencje logistyczne, należy pozostawać aktywnym w sferze zarządzania 
wiedzą2, która ma związek z kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie3. Problem wie-
dzy wynikający z rosnącej roli logistyki w przedsiębiorstwie często jest zatem przed-
stawiany w kontekście pracowniczym4. W tej perspektywie poznawczej zagadnienie 
to obejmuje dwa główne problemy. Po pierwsze, oczekiwania pracodawców w za-
kresie kompetencji zawodowych kandydatów do pracy, a po drugie, zapisy prawne 
narzucające określone rozwiązania w sprawach pracowniczych. W pierwszym za-
prezentowanym aspekcie pracownicy są uważani za niezbędny element procesów 
logistycznych5, a oczekiwania pracodawców względem kandydatów do pracy kon-
centrują się wokół kompetencji miękkich, które uważane są za niezbędne w celu 
przystosowania się do pracy w określonym miejscu cechującym się określoną kul-
turą organizacyjną, dotyczą też skutecznego wykorzystania określonych twardych 
narzędzi zarządzania i nowych technologii6. Jeżeli chodzi z kolei o prawne zobo-
wiązania pracodawców względem pracowników, które wiążą się z  problematyką 
wiedzy, to można wskazać przede wszystkim na konieczność zapewnienia rozwoju 
kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenia dialogu społecznego7.

Podkreśla się jednak, że pracownik logistyczny przedsiębiorstwa może potrze-
bować dodatkowego wykształcenia czy dodatkowych kompetencji (w tym być może 
i doświadczenia zawodowego w zakresie sprawowania funkcji zarządczych)8. Wy-
nika to z faktu, że przedsiębiorstwo pozostaje często częścią łańcucha dostaw (ukła-
du współpracujących przedsiębiorstw), co wymaga pomiędzy partnerami m.in. 

1  C.Y. Wong, N. Karia, Explaining the competitive advantage of logistics service providers: A resource-
based view approach, “International Journal of Production Economics” 2010, nr 128(1), s. 51.
2  E. Sandberg, P. Åman, Logistics learning mechanisms and capabilities: towards an understanding of 
sustainable competitive advantage, “Logistic Research” 2010, nr 2, 97.
3  A.L. Cooper, J.R. Huscroft, R.E. Overstreet, B.T. Hazen, Knowledge management for logistics service 
providers: the role of learning culture, “Industrial Management & Data Systems” 2016, nr 116(3), s. 584.
4  K. Huk, M. Morawski, Programy zarządzania talentami w  obszarze logistyki, „Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie” 2016, nr 17(12/1), s. 144.
5  M. Ogórek, T. Frączek, Analiza wybranych zagadnień dotyczących wpływu czynnika ludzkiego na 
doskonalenie procesów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2019, nr 11, s. 32.
6  D. Krzywda, J. Krzywda, Praca dla logistyka. Wymagania pracodawców wobec kandydatów na sta-
nowiska w logistyce, [w:] D. Kisperska-Moroń, K. Niestrój, M. Świtała (red.), Budowanie łańcuchów 
dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, Katowice 2017, s. 236.
7  E. Klosa, Regulacje w  zakresie praw pracowniczych jako determinanty kształtowania działalności 
współczesnych łańcuchów dostaw, [w:] D. Kisperska-Moroń, K. Niestrój, M. Świtała (red.), Budowanie 
łańcuchów dostaw…, s. 245.
8  H. Kotzab, S. Wünsche, Competencesand qualifications of logistic managers – an empirical analysis 
of job postings in Germany, [w:] J. Dethloff, H. Haasis, H. Kopfer, H. Kotzab, J. Schönberger (red.), 
Logistics Management, Springer, Cham 2015, s. 517.
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wymiany informacji, szerokiej i  pogłębionej koordynacji działań pomiędzy pod-
miotami, a także inwestycji w systemy informatyczne, wykorzystywane technologie 
oraz badania i rozwój9. Te uwarunkowania organizacyjne sprawiają, że pracownicy 
logistyczni coraz częściej wyrażają potrzebę pozyskiwania wiedzy spoza ścisłego 
obszaru logistyki10. Co więcej, wskazuje się również, że współczesne rozumienie 
zagadnień logistycznych i ich powiązań z innymi aspektami funkcjonowania przed-
siębiorstwa są znacznie szersze niż tradycyjne ich przedstawianie. To sprawia, że 
kształcenie w zakresie tej profesji oraz ewentualna certyfikacja zawodowa bywają 
obecnie często postrzegane za niewystarczające11.

1. Zagadnienie badań nad zarządzaniem wiedzą 
w obszarze logistyki przedsiębiorstwa

Podkreśla się, że uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w złożonych 
systemach gospodarczych, jakimi są np. łańcuchy dostaw, wymagają wręcz myślenia 
i przyjęcia rozwiązań organizacyjnych w ramach zarządzania wiedzą12. Oznacza to 
także, że musi dochodzić do integracji wiedzy związanej z funkcją logistyki z wie-
dzą związaną z pozostałymi, w tym i również ogólniejszymi aspektami działalności 
przedsiębiorstwa13. To powoduje, że brakuje często w przekrojach funkcjonalnych 
przedsiębiorstwa nie tylko wiedzy na określony temat, ale także i wypracowanych 
praktyk14. Problematyka integracji wiedzy i  koordynacji podejmowanych działań 
odnosi się również wobec zagadnienia dzielenia się informacjami między podmio-
tami w łańcuchach dostaw15.

Podejmując zatem zamierzenie badawcze łączące zagadnienia logistyki i zarzą-
dzania wiedzą (a szczególnie w  warunkach pozostawania przedsiębiorstwa jako 
partnera w łańcuchu dostaw), należy zastosować taki opis problemu, który umoż-
liwi integrację wiedzy w  całej organizacji, przy uwzględnieniu również form tej 

9  D. Kisperska-Moroń, Zmiana wymogów w  zakresie kompetencji menedżerskich we współczesnych 
łańcuchach dostaw, [w:] D. Kisperska-Moroń, K. Niestrój, M. Świtała (red.), Budowanie łańcuchów 
dostaw…, s. 257, 261.
10  E. Klosa, Ocena przydatności szkoleń w doskonaleniu wiedzy i umiejętności kadry logistycznej w pol-
skich przedsiębiorstwach, [w:] D. Kisperska-Moroń, M. Pietras (red.), Problemy współczesnego rynku pra-
cy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2016, s. 173.
11  T. Niine, O. Koppel, Competence in logistics - designing a meta-model of kogistics knowledge areas, 
[w:] B. Katalinic (red.), DAAAM International Scientific Book 2014, DAAAM International, Vienna 
2014, s. 543, 555.
12  A. Łupicka, K. Grzybowska, Zarządzanie wiedzą w łańcuchach dostaw, „Logistyka” 2017, nr 6, s. 5.
13  D. Janczewska, Proces zarządzania zasobami wiedzy w  działalności logistycznej przedsiębiorstw 
MŚP, „Przedsiębiorczość-Edukacja” 2018, nr 14, s. 186.
14  K. Grochowski, Barriers to implementing the strategic management in transport services SMEs, “Sci-
entific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” 2020, nr 
144, s. 152.
15  H. Zhou, W.C. Benton Jr., Supply chain practice and information sharing, “Journal of Operations 
Management” 2007, nr 25(6), s. 1348-1365.
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wiedzy. W badaniach nad zagadnieniami wspólnymi dla zarządzania wiedzą i  lo-
gistyki można spotkać się z wykorzystywaniem podziału wiedzy na skodyfikowaną 
i spersonalizowaną16. Ten podział wiedzy wydaje się wychodzić naprzeciw oczeki-
waniom uwzględniania nie tylko wyspecjalizowanej osobistej wiedzy pracowników, 
ale także i  organizacyjnych praktyk zawartych w  sformalizowanych procedurach 
organizacyjnych17. Jednak taki podział nie uwzględnia dynamiki współzależności 
pomiędzy tymi formami wiedzy.

Koncepcją związaną z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie, która można 
zaoferować wystarczająco szeroki kontekst rozważań, jest model japoński. Pomimo 
upływu lat model ten pozostaje ważnym odniesieniem w naukach o zarządzaniu 
dla rozważań nad zagadnieniem wiedzy w organizacji i jej roli w zarządzaniu stra-
tegicznym18. Zbudowany jest on na procesach konwersji form wiedzy ze względu 
na poziom organizacyjny i jej charakter (wiedza cicha, osadzona w percepcji, war-
tościach i osobistym cielesnym doświadczeniu oraz wiedza jawna, skodyfikowana 
za pomocą słów, dokumentów, znaków, cyfr)19. Kluczowym zagadnieniem tego 
modelu jest w związku z przedstawionymi założeniami kontekstowość samej wie-
dzy. Kontekstowość wiedzy w przedsiębiorstwie może być odnoszona również do 
miejsca jej tworzenia i  wykorzystywania20. Przy zastosowaniu tego modelu moż-
na zatem uzyskać wystarczająco szerokie pole rozważań nad relacjami wiedzy i jej 
form w obszarze logistyki przedsiębiorstwa, a  także związków z  innymi obszara-
mi funkcjonowania przedsiębiorstwa, w  tym i  strategicznej współpracy z  innymi 
podmiotami. Należy również zaznaczyć, że wybór japońskiego modelu zarządzania 
wiedzą do formułowania zamierzeń badawczych na przecięciu się zagadnień zarzą-
dzania wiedzą i logistyki jest uzasadniony również przeprowadzanymi już wcześniej 
badaniami. Ich rezultaty przedstawiane w literaturze potwierdzają, że zagadnienie 
zarządzania wiedzą w ramach łańcucha dostaw przejawia się zarówno w obszarze 
wiedzy jawnej, jak i cichej. Bada się także w tej perspektywie transformację wiedzy 
cichej w jawną21. 

16  J. Biś, Zarządzanie wiedzą produkcyjną w kontekście procesów logistycznych, „Gospodarka Materia-
łowa i Logistyka” 2018, nr 9 (CD), s. 1.
17  M. Komańda, Forms of employee trainings concerning aspects of cold knowledge, “Economics and 
Culture” 2017, nr 14(1), s. 100-101.
18  J. Stachowicz, Dualizm wiedzy organizacyjnej a podejście przedsiębiorcze w zarządzaniu strategicz-
nym, „Organizacja i Kierowanie” 2018, nr 183(4), s. 37-50.
19  I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy 
innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000, s. 86.
20  M. Komańda, Gorąca wiedza w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria 
Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 195, s. 198.
21  T. Schoenherr, D.A. Griffith, A. Chandra, Knowledge management in supply chains: The role of ex-
plicit and tacit knowledge, “Journal of Business Logistics” 2014, nr 35(2), s. 121.
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2. Metodyka badania

Celem sformułowanym na potrzeby niniejszego opracowania było rozpoznanie 
stopnia zaangażowania przedsiębiorstwa w opinii respondentów w realizację ogól-
noorganizacyjnych aspektów zarządzania wiedzą w sferze działalności logistycznej. 
Sformułowano zatem dwa główne pytania badawcze:

P1: W jakim stopniu dba się w opinii respondentów o określone ogólnoorganiza-
cyjne aspekty zarządzania wiedzą w działalności logistycznej w ich przedsiębiorstwach?

P2: Czy opinie respondentów, wyrażające poziom dbania o określone ogólnoor-
ganizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w działalności logistycznej w ich przedsię-
biorstwach, zależą od zmiennych kontrolnych?

Zestaw ogólnoorganizacyjnych aspektów zarządzania wiedzą został określony 
w odniesieniu do japońskiego modelu zarządzania wiedzą, przy założeniu, że sfor-
mułowanie ogólnoorganizacyjne należy odnosić do poziomu organizacyjnego ma-
nifestacji tych aspektów w przedsiębiorstwie. Przyjęto w związku z tym perspektywę 
organizacyjną wychodzącą ponad poziom indywidualnych pracowników. Dlatego 
też wykorzystano z tego modelu dwa procesy: 

1. eksternalizacji – umożliwiający artykulację wiedzy niejawnej indywidualnych 
pracowników przedsiębiorstwa (prowadzący do jej upowszechnienia i kodyfikacji);

2. kombinacji – polegający na zestawianiu wiedzy jawnie wyrażonej w celu 
powiększania jej kompleksowości i jej systematyzacji (dotyczy więc wiedzy skodyfi-
kowanej).

Pierwszy z nich jest wyrażany przez interakcje kolektywne i związane z tworzeniem 
nowych koncepcji. Drugi proces jest z kolei związany ze zjawiskiem systematyzowania, 
które pozwala na łączenie i przekazywanie wielu osobom już skodyfikowanej wiedzy. 
Dla procesu eksternalizacji określono następujące zmienne wyrażające aspekty zarzą-
dzania wiedzą: rozpatrywanie innowacyjnych rozwiązań zgłaszanych przez pracowników, 
rozpatrywanie innowacyjnych rozwiązań zgłaszanych przez kooperantów, prowadzenie 
dialogu społecznego z pracownikami, upowszechnianie wartości, którymi kieruje się firma 
(dotyczy przejawiania się tych wartości w działaniach pracowników). Dla procesu kom-
binacji określono natomiast następujące zmienne: wdrażanie nowych technologii, rozwi-
janie stosowanych już rozwiązań technicznych i informatycznych, zdobywanie pozwoleń, 
licencji i certyfikatów związanych z działalnością logistyczną przedsiębiorstwa, modyfiko-
wanie zasad dotyczących obiegu i dostępności dokumentów w przedsiębiorstwie. Należy 
zauważyć, że wyartykułowane zmienne zostały sformułowane w kontekście działalności 
logistycznej przedsiębiorstwa będącego częścią łańcucha dostaw i wymagań efektywnej 
wymiany informacji w jego ramach22 oraz zagadnień omówionych we wprowadzeniu 
opracowania problemów (głównie dotyczących kontekstu ludzkiego). 

22  H. Zhou, W.C. Benton Jr., Supply chain…, s. 1348-1365.
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Za zmienne kontrolne przyjęto wielkość przedsiębiorstwa (mierzoną liczbą zatrud-
nionych osób) oraz wartość rocznych obrotów (w €). Są to dwie zmienne, które pozwala-
ją określać kategorie przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże). Literatura naukowa 
prezentuje również wyniki badań informujące, że wielkość przedsiębiorstwa determi-
nuje wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą. Duże przedsiębiorstwa nie tyl-
ko znają więcej potencjalnych rozwiązań w tym zakresie, ale także wdrażają ich szerszy 
zestaw23. Potwierdzono również we wcześniejszych badaniach zależność między tymi 
zmiennymi kontrolnymi a stosowanymi rozwiązaniami z zakresu wymiany informacji 
na potrzeby zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw24. Na potrzeby udzielenia odpo-
wiedzi na drugie pytanie badawcze przyjęto zatem następujące hipotezy:

•	 H1: Opinie respondentów dotyczące poziomu dbania o określone ogólno-
organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w działalności logistycznej ich przedsię-
biorstw zależą od jego wielkości wyrażonej liczbą zatrudnionych osób.

•	 H2: Opinie respondentów dotyczące poziomu dbania o określone ogólno-
organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w działalności logistycznej ich przedsię-
biorstw zależą od jego rocznego obrotu. 

Respondenci zostali pozyskani do badania za pomocą doboru wygodnego25 (był 
to więc dobór celowy, określony dostępnością uczestników badania26). Udzielali oni 
samodzielnie odpowiedzi na papierowym formularzu kwestionariusza ankietowego 
(Paper Self-Administered Questionnaires – PSAQs). Odpowiedzi w kwestionariuszu 
ankietowym miały charakter nominalny lub były wyrażone na pięciostopniowej skali. 
Zaproszenie do badania zostało skierowane do osób spełniających warunek zatrud-
nienia na stanowisku pozwalającym zakwalifikować je jako tzw. logistics professionals 
(pełniły więc one funkcje menedżera lub specjalisty ds. logistyki). Każdy uczestnik 
badania reprezentował inne przedsiębiorstwo. Podmioty te pozostawały częścią łań-
cuchów dostaw. Ostatecznie do badania zakwalifikowano odpowiedzi od 197 respon-
dentów. Przedsiębiorstwa reprezentowane przez nich działały na terenie Polski. 

Respondenci jako główną działalność reprezentowanego przez nich przedsię-
biorstwa wskazywali głównie produkcję (44,67%), a  także handel (22,84%), usłu-
gi logistyczne (20,31%) oraz pozostałe usługi (12,18%). Zestawienie liczebności 
przedsiębiorstw według poszczególnych rodzajów działalności przedstawia rysu-
nek 1. Okres działalności rynkowej w przypadku 26,4% przedsiębiorstw wynosił do 
10 lat, a 73,6% podmiotów gospodarczych działało dłużej niż 10 lat. Można zatem 

23  J. Hörisch, M.P. Johnson, S. Schaltegger, Implementation of sustainability management and company 
size: A knowledge-based view, “Business Strategy and the Environment” 2015, nr 24(8), s. 765.
24  M. Komańda, E. Klosa, Podejścia przedsiębiorstw do dzielenia się informacją w zarządzaniu ryzykiem 
łańcucha dostaw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2020, z. 2, s. 147-148.
25  D.M. Mertens, Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quan-
titative, qualitative, and mixed methods, Sage Publications, 2014, s. 327.
26  M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań 
społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2013, s. 183.
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uznać, że respondenci reprezentowali głównie przedsiębiorstwa o znaczącym do-
świadczeniu rynkowym.

Rysunek 1. Liczebność respondentów według rodzaju działalności reprezentowanych przez 
nich przedsiębiorstw
Figure 1. The number of respondents by type of activity of the enterprises they represent

Źródło: opracowanie własne.

Analizując przedsiębiorstwa reprezentowane przez uczestników badania, należy 
stwierdzić również, że pod względem ich wielkości (mierzonej liczbą zatrudnionych 
osób) najczęściej występowały duże przedsiębiorstwa (zatrudniające przynajmniej 
250 osób) – łącznie było ich 37,06%. Kolejno były to: przedsiębiorstwa średnie (za-
trudniające od 50 do 249 osób) – 24,37%; przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 
10 do 49 osób) – 23,86%; mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) – 14,72%. 

Biorąc pod uwagę roczne wartości obrotu, można stwierdzić, że ponad jedna trze-
cia przedsiębiorstw uczestników badania (35,03%) może wykazać się jego wartością 
do 2 mln €. Powyżej 50 mln € to wartość rocznego obrotu dla 24,87% przedsiębiorstw; 
w  przedziale od 2  mln do 10 mln € dla 21,83% przedsiębiorstw; a  roczne obroty 
w przedziale od 10 mln do 50 mln € są charakterystyczne dla 18,27% przedsiębiorstw. 

3. Rezultaty

Współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha dla odpowiedzi respondentów do-
tyczących zmiennych wyrażających stopień dbania przez przedsiębiorstwa o ogól-
noorganizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w  ich działalności logistycznej wy-
niósł 0,873, czyli był na wysokim poziomie. Podstawowe statystyki opisowe dla tych 
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wskazań są przedstawione w tabeli 1. Na powyższe pytanie respondenci mogli za-
znaczyć następujące odpowiedzi: wcale (1), w niewielkim stopniu (2), częściowo (3), 
w dużym stopniu (4), w pełni (5).

Tabela 1. Statystyki opisowe dla zmiennych
Table 1. Descriptive statistics for variables

Zmienne N Mini-
mum

Maksi-
mum Średnia Odchylenie 

standardowe
rozpatrywanie pomysłów 

pracowników 197 1,00 5,00 3,2030 1,08298

rozpatrywanie pomysłów 
kooperantów 197 1,00 5,00 3,2487 0,94979

prowadzenie dialogu społecz-
nego z pracownikami 197 1,00 5,00 3,4010 1,04813

upowszechnianie wartości 
firmy 197 1,00 5,00 3,5939 1,06788

wdrażanie nowych technologii 197 1,00 5,00 3,5635 1,04602
rozwój dotychczasowych na-

rzędzi technicznych i IT 197 1,00 5,00 3,6447 0,99264

uzyskiwanie pozwoleń/li-
cencji/certyfikatów 197 1,00 5,00 3,4162 1,26141

modyfikacja obiegu i dostęp-
ności dokumentów 197 1,00 5,00 3,3959 1,08119

Źródło: opracowanie własne.

Wartości średnie wskazań respondentów dla zmiennych zawierają się w przedzia-
le od 3,2030 (rozpatrywanie pomysłów pracowników) do 3,6447 (rozwój dotychcza-
sowych narzędzi technicznych i  IT). Najwyższą wartość odchylenia standardowego 
(1,26141) odnotowała zmienna uzyskiwanie pozwoleń/licencji/certyfikatów. Najniższa 
wartość odchylenia standardowego (0,94979) została odnotowana dla zmiennej roz-
patrywanie pomysłów kooperantów. W przypadku wszystkich zmiennych znaleźli się 
respondenci, którzy wskazali najniższe lub najwyższe wartości odpowiedzi. Rezultaty 
te wskazują, że w opinii respondentów przedsiębiorstwa najbardziej dbają w kontek-
ście zadanego pytania badawczego o rozwój dotychczasowych narzędzi technicznych 
i IT (najwyższa wartość średniej). Najbardziej zgodni (najniższa wartość odchylenia 
standardowego) byli z kolei w ocenie zmiennej rozpatrywanie pomysłów kooperan-
tów. Fakty te mogą wynikać z  uczestnictwa przedsiębiorstw w  łańcuchach dostaw. 
Respondenci najbardziej różnili się (najwyższa wartość odchylenia standardowego) 
w zakresie oceny zmiennej uzyskiwanie pozwoleń/licencji/certyfikatów, a najniżej oce-
niali (najniższa średnia) zmienną rozpatrywanie pomysłów pracowników. Tym razem 
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fakty te mogą świadczyć o względnie zróżnicowanym poziomie dbania przez przed-
siębiorstwa o formalne aspekty know-how realizowanych procesów logistycznych, jak 
i o względnie niskim dbaniu o postrzeganie pracowników jako źródła pomysłów mo-
gących ulepszyć działalność w sferze logistyki. 

Na potrzeby udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie badawcze należało posta-
wić hipotezy o statystycznie istotnej zależności opinii respondentów o stopień dba-
nia o określone ogólnoorganizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w działalności lo-
gistycznej w przedsiębiorstwie od zmiennych kontrolnych (wielkość przedsiębiorstwa 
wyrażona liczba zatrudnionych osób oraz roczna wartość obrotów przedsiębiorstwa). 
W tym celu wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Wyniki tego testu 
dla zmiennej kontrolnej wielkość przedsiębiorstwa przedstawiają tabele 2 i 3.

Tabela 2. Rangi testu Kruskala-Wallisa dla zmiennej grupującej wielkość przedsiębiorstwa 
wyrażona liczbą zatrudnionych osób
Table 2. Ranks of the Kruskal-Wallis test for a variable grouping the size of an enterprise 
expressed in the number of employees

Zmienne Wielkość zatrudnienia N Średnia ranga

rozpatrywanie pomysłów 
pracowników

do 9 osób 29 94,53
10-49 osób 47 82,64

50-249 osób 48 107,11
od 250 osób 73 105,97

rozpatrywanie pomysłów 
kooperantów

do 9 osób 29 93,57
10-49 osób 47 93,46

50-249 osób 48 102,48
od 250 osób 73 102,44

prowadzenie dialogu spo-
łecznego z pracownikami

do 9 osób 29 94,71
10-49 osób 47 101,48

50-249 osób 48 94,21
od 250 osób 73 102,26

upowszechnianie wartości 
firmy

do 9 osób 29 90,17
10-49 osób 47 82,57

50-249 osób 48 103,04
od 250 osób 73 110,42

wdrażanie nowych technologii

do 9 osób 29 81,52
10-49 osób 47 77,24

50-249 osób 48 101,82
od 250 osób 73 118,10
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rozwój dotychczasowych 
narzędzi technicznych i IT

do 9 osób 29 72,40
10-49 osób 47 81,76

50-249 osób 48 101,49
od 250 osób 73 119,03

uzyskiwanie pozwoleń/licen-
cji/certyfikatów

do 9 osób 29 67,91
10-49 osób 47 86,63

50-249 osób 48 98,05
od 250 osób 73 119,94

modyfikacja obiegu i dostęp-
ności dokumentów

do 9 osób 29 59,59
10-49 osób 47 92,67

50-249 osób 48 101,56
od 250 osób 73 117,05

Źródło: opracowanie własne.
 
Tabela 3. Wyniki testu Kruskala-Wallisa dla zmiennej grupującej wielkość przedsiębiorstwa 
wyrażona liczbą zatrudnionych osób
Table 3. Results of the Kruskal-Wallis test for the variable grouping the size of the enterprise 
expressed in the number of employees

Zmienne H Kruskala-
-Wallisa df Istotność asymptoma-

tyczna
rozpatrywanie pomysłów pracow-

ników 6,598 3 0,086

rozpatrywanie pomysłów koope-
rantów 1,277 3 0,735

prowadzenie dialogu społecznego 
z pracownikami 0,913 3 0,822

upowszechnienie wartości firmy 8,485 3 0,037
wdrażanie nowych technologii 19,459 3 0,000

rozwój dotychczasowych narzędzi 
technicznych i IT 21,757 3 0,000

uzyskiwanie pozwoleń/licencji/
certyfikatów 21,824 3 0,000

modyfikacja obiegu i dostępności 
dokumentów 23,585 3 0,000

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki przeprowadzonego testu (tabela 3) upoważniają do stwierdzenia, że 
w przypadku pięciu zmiennych z ośmiu istnieje istotne statystyczne zróżnicowa-
nie odpowiedzi respondentów ze względu na zmienną kontrolną wielkość przedsię-
biorstwa. Zmiennymi tymi są: upowszechnianie wartości firmy (p≤0,05), wdrażanie 
nowych technologii (p≤0,01), rozwój dotychczasowych narzędzi technicznych i  IT 
(p≤0,01), uzyskiwanie pozwoleń/licencji/certyfikatów (p≤0,01), modyfikacja obiegu 
i dostępności dokumentów (p≤0,01). Można zatem przyjąć hipotezę H1. Rangi testu 
zaprezentowane w tabeli 2 ukazują również prawidłowość, że wyższe wartości od-
powiedzi dla poszczególnych zmiennych reprezentujących stopień dbania o ogól-
noorganizacyjne aspekty zarządzania wiedzą w  sferze logistyki przedsiębiorstwa 
były udzielane przez respondentów z większych przedsiębiorstw (rangi są najwyż-
sze z reguły dla średnich i dużych przedsiębiorstw).

Tę samą procedurę analityczną przeprowadzono ze względu na zmienną kon-
trolną roczna wartość obrotu przedsiębiorstwa. W tabelach 4 i 5 są zaprezentowane 
wyniki testu Kruskala-Wallisa dla tej zmiennej grupującej. 

Tabela 4. Rangi testu Kruskala-Wallisa dla zmiennej grupującej roczną wartość obrotów 
przedsiębiorstwa 
Table 4. Ranks of the Kruskal-Wallis test for the variable grouping the annual turnover of 
an enterprise

Zmienna Wartość rocznego obrotu N Średnia ranga

rozpatrywanie pomysłów 
pracowników

do 2 mln EUR 68 86,49
od 2 do 10 mln EUR 43 95,17

od 10 do 50 mln EUR 37 114,03
powyżej 50 mln EUR 49 108,38

rozpatrywanie pomysłów 
kooperantów

do 2 mln EUR 68 90,32
od 2 do 10 mln EUR 43 101,08

od 10 do 50 mln EUR 37 102,68
powyżej 50 mln EUR 49 106,45

prowadzenie dialogu spo-
łecznego z pracownikami

do 2 mln EUR 68 96,11
od 2 do 10 mln EUR 43 96,29

od 10 do 50 mln EUR 37 89,05
powyżej 50 mln EUR 49 112,90

upowszechnienie wartości 
firmy

do 2 mln EUR 68 87,99
od 2 do 10 mln EUR 43 93,65

od 10 do 50 mln EUR 37 102,89
powyżej 50 mln EUR 49 116,04
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wdrażanie nowych 
technologii

do 2 mln EUR 68 79,70
od 2 do 10 mln EUR 43 94,87

od 10 do 50 mln EUR 37 113,49
powyżej 50 mln EUR 49 118,47

rozwój dotychczasowych 
narzędzi technicznych i IT

do 2 mln EUR 68 78,85
od 2 do 10 mln EUR 43 95,70

od 10 do 50 mln EUR 37 111,01
powyżej 50 mln EUR 49 118,38

uzyskiwanie pozwoleń/li-
cencji/certyfika

tów

do 2 mln EUR 68 70,95
od 2 do 10 mln EUR 43 101,77

od 10 do 50 mln EUR 37 115,27
powyżej 50 mln EUR 49 123,21

modyfikacja obiegu i do-
stępności dokumentów

do 2 mln EUR 68 72,56
od 2 do 10 mln EUR 43 106,85

od 10 do 50 mln EUR 37 109,58
powyżej 50 mln EUR 49 120,82

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Wyniki testu Kruskala-Wallisa dla zmiennej grupującej wartość rocznego obrotu 
przedsiębiorstwa 
Table 5. Results of the Kruskal-Wallis test for the variable grouping the value of the compa-
ny’s annual turnover 

Zmienne H Kruskala-Wallisa df Istotność asymptomatyczna
rozpatrywanie pomysłów pracowników 7,951 3 0,047
rozpatrywanie pomysłów kooperantów 2,911 3 0,406
prowadzenie dialogu społecznego z pra-

cownikami 4,734 3 0,192

upowszechnianie wartości firmy 8,155 3 0,043
wdrażanie nowych technologii 17,548 3 0,001

rozwój dotychczasowych narzędzi tech-
nicznych i IT 17,636 3 0,001

uzyskiwanie pozwoleń/licencji/certyfi-
katów 29,966 3 0,000

modyfikacja obiegu i dostępności doku-
mentów 25,786 3 0,000

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki przeprowadzonego testu (tabela 5) pozwalają stwierdzić, że tym ra-
zem w  przypadku sześciu zmiennych z  ośmiu ogółem istnieje istotne statystycz-
nie zróżnicowanie odpowiedzi respondentów ze względu na zmienną kontrolną 
roczna wartość obrotu przedsiębiorstwa. Należy więc przyjąć również hipotezę H2. 
Wśród wspomnianych zmiennych ponownie są: upowszechnianie wartości firmy 
(p≤0,05), wdrażanie nowych technologii (p≤0,01), rozwój dotychczasowych narzę-
dzi technicznych i IT (p≤0,01), uzyskiwanie pozwoleń/ licencji/certyfikatów (p≤0,01), 
modyfikacja obiegu i  dostępności dokumentów (p≤0,01). W  przypadku tego testu 
takie statystycznie istotne zróżnicowanie wykazano również dla szóstej zmiennej: 
rozpatrywanie pomysłów pracowników (p≤0,05). Analiza wartości rang testu zapre-
zentowanych w  tabeli 4  pozwala ustalić ogólną prawidłowość, że wraz z  większą 
wartością rocznego obrotu przedsiębiorstwa wyższe były wskazania respondentów 
dla poszczególnych zmiennych reprezentujących stopień dbania o ogólnoorganiza-
cyjne aspekty zarządzania wiedzą w sferze logistyki przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Uzyskane wyniki badania pozwalają stwierdzić, że opinie respondentów doty-
czące stopnia dbania przez przedsiębiorstwo o ogólnoorganizacyjne aspekty zarzą-
dzania wiedzą w działalności logistycznej, związane z procesem kombinacji wiedzy 
(tj. wdrażanie nowych technologii, rozwój dotychczasowych narzędzi technicznych 
i  IT, uzyskiwanie pozwoleń/licencji/certyfikatów, modyfikacja obiegu i  dostępności 
dokumentów), są istotnie statystycznie zależne od zmiennych kontrolnych. Dzieje 
się tak zarówno w  przypadku zmiennej kontrolnej wielkość przedsiębiorstwa, jak 
i roczna wartość obrotów. 

Inna sytuacja występuje w przypadku opinii respondentów dotyczących stopnia 
dbania przez przedsiębiorstwo o te aspekty związane z procesem eksternalizacji wie-
dzy. Zmienna kontrolna wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie różnicuje istotnie 
statystycznie jedynie opinie respondentów dla zmiennej upowszechnienie wartości 
firmy w działaniach pracowników. Druga zmienna kontrolna, tj. roczna wartość ob-
rotów, różnicuje z kolei opinie respondentów istotnie statystycznie dla zmiennych: 
rozpatrywanie pomysłów pracowników i upowszechnianie wartości firmy. 

Dyskusja nad rezultatami badania musi uwzględniać ograniczenia zastosowanej 
procedury badawczej. Są one przede wszystkim związane z zastosowanym sposo-
bem doboru respondentów. Fakt ten sprawia, że wyniki powinno odnosić się do 
przebadanej grupy respondentów i przedsiębiorstw przez nich reprezentowanych. 
Jednocześnie wyniki badania bazują jedynie na opiniach respondentów. Można jed-
nak na ich podstawie sformułować kierunek dalszych zamierzeń badawczych. Roz-
bieżności uzyskane w statystycznie istotnych różnicach w opiniach respondentów 
ze względu na zmienne kontrolne dla ogólnoorganizacyjnych aspektów dotyczą-
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cych dwóch rodzajów procesów zarządzania wiedzą w sferze działalności logistycz-
nej mogą być ewentualnie poddane próbie wyjaśnienia ze względu na skalę dzia-
łalności przedsiębiorstwa oraz szersze okoliczności jego uczestniczenia w łańcuchu 
dostaw i wynikających z tego rozwiązań o charakterze formalnym. Uzyskane wyniki 
sugerują bowiem związek tych zagadnień z procesem kombinacji wiedzy.
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