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1. Zarządzający przedsiębiorstwami dostrzegli, że 
wiedza ich pracowników to ważny zasób. 

 
2. Inwestowanie w umiejętności pracowników i 

skłanianie ich do dzielenia się wiedzą przynosi 
przedsiębiorstwu wymierne korzyści.  
 

 

Przesłanki do budowy modelu zarządzania 
opartego na wiedzy: 

1. Wprowadzenie 



4. System gospodarki oparty na wiedzy wymusza 
      kreatywność u ludzi oraz umiejętność  
      przekształcania ich wiedzy i pomysłów  
      w nowatorskie rozwiązania, a więc pobudza     

innowacyjność w przedsiębiorstwach. 
 
5. Efektem takiego systemu może być  wysoka pozycja 

firmy na rynku budowlanym. 

Przesłanki do budowy modelu zarządzania 
opartego na wiedzy: 

1. Wprowadzenie 



1. Działalność każdego przedsiębiorstwa polega  
     na realizacji określonego zbioru procesów. 
     Przyjęliśmy że procesy realizowane  
     w przedsiębiorstwach budowlanych  
     będą rdzeniem budowanego modelu.  

 
2.  Na podstawie literatury należy stwierdzić,  
     że tzw. zarządzanie procesowe prowadzi  
     do zwiększenia wydajności i jakości świadczonych 
     usług, a tym samym umacnia firmę na rynku  
     budowlanym. 

2. Czynniki mające wpływ na wybór obszaru wiedzy 



3. Zostały opracowane normy dotyczące zarządzania 
procesowego, które regulują zasady postępowania  

     i ułatwiają rozwiązanie zadania. 
 

4. Zastosowanie w modelu podejścia procesowego 
      ułatwi w przyszłości przedsiębiorcom wdrożenie 
      systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem 
      pracy i środowiskiem. 

2. Czynniki mające wpływ na wybór obszaru wiedzy 



DANE STATYSTYCZNE GUS (2011) 

W Polsce zarejestrowanych jest 235 173 przedsiębiorstw budowlanych 

zatrudniających łącznie 616 420 osób.  
 

 

3. Czynniki decydujące o wyborze sektora przedsiębiorstw  



3. Czynniki decydujące o wyborze sektora przedsiębiorstw  
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Z tej liczby, aż 229 899 

przedsiębiorstw (stanowiących 

97,75% wszystkich firm 

budowlanych)  to 

przedsiębiorstwa małe 

zatrudniające mniej niż 19 

osób, a 3 474 to 

przedsiębiorstwa średnie 

zatrudniające od 20 do 49 osób.  

W sektorze tych przedsiębiorstw pracuje 366 346 osób,  

co stanowi około 60% wszystkich zatrudnionych w budownictwie.  

 



Wartość produkcji realizowanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa 

wynosi 105 986 mln. złotych i stanowi około 70% ogółu wartości produkcji 

budowlano-montażowej.  
 

Jest to więc znaczący sektor produkcji budowlanej,  

który wymaga wsparcia ze strony nauki.  
 

Ze względu na ograniczone nakłady inwestycyjne, w przedsiębiorstwach 

tego sektora brakuje narzędzi wspomagających zarządzanie (Hoła i in. 2012a). 

3. Czynniki decydujące o wyborze sektora przedsiębiorstw  

DANE STATYSTYCZNE GUS 



3. Czynniki decydujące o wyborze sektora przedsiębiorstw  

• strukturę badanej populacji  
   przedsiębiorstw pod względem  
   lokalizacji, 
 

•strukturę badanej populacji  
  przedsiębiorstw pod względem  
  liczby zatrudnionych, 
 

•strukturę pod względem profilu działalności (wykonawcze, projektowe, 
  konsultingowe, dystrybucja materiałów budowlanych, kosztorysowanie). 

 

•strukturę przedsiębiorstw pod kątem organizacji produkcji budowlanej. 

BADANIA ANKIETOWE 

NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PONAD 280 
PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH OKREŚLONO:  
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3. Czynniki decydujące o wyborze sektora przedsiębiorstw  
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3. Czynniki decydujące o wyborze sektora przedsiębiorstw  
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Davenport and Prusak (1998) definiują  

wiedzę jako połączenie danych oraz  

informacji z doświadczeniem, interpretacją  

i wnioskowaniem.  

5. Definicja WIEDZY 



 „Wiedza jest to zbiór informacji dających 

 możliwości wyciągania wniosków 

na podstawie przesłanek.”      

      
(Baborski A., 1994) 

5. Definicja WIEDZY 



 

„Wiedza to informacja połączona  

z doświadczeniem, interpretacją  

i wnioskowaniem.”  

 

      (Jemielniak, Koźmiński 2012) 

 

5. Definicja WIEDZY 



Wiedza dowolnego osobnika  

to przypuszczalny zasób utrwalonych 

w pamięci takich elementów, jak:  

 

▪ spostrzeżenia i doświadczenia,  

▪ doznania i zasady postępowania, 

▪ zalecenia, nakazy i zakazy, 

▪ znajomość uprawnień i przywilejów,  

▪ umiejętności zawodowe. 

5. Definicja WIEDZY 

WIEDZA POSIADA ZAWSZE WYMIAR LUDZKI, PRZY CZYM: 

 



5. Definicja WIEDZY 

  

Wiedza przedsiębiorstwa  

zawiera się często w: 

 

▪ dokumentach, procedurach,  

▪ procesach, praktykach, 

▪ normach postępowania,  

▪ systemach motywacji,  

▪ w umysłach pracowników. 

WIEDZA POSIADA ZAWSZE WYMIAR LUDZKI, PRZY CZYM: 

 



W literaturze przedmiotu mówi się  

o wiedzy jawnej i tajnej (niejawnej). 

5. Definicja WIEDZY 



Istotą tej koncepcji jest tworzenie,  

upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy. 

Zarządzanie wiedzą rozpatrywane jest  

w ujęciu systemowym i procesowym 

6. Zarządzanie wiedzą 



„Zarządzanie wiedzą stanowi zaprojektowany system, 

który ma pomóc organizacji w podejmowaniu szybkich 

i lepszych decyzji oraz zbudowaniu i analizowaniu  

i wykorzystaniu wiedzy.  

Zarządzanie to przyjmuje charakter systematycznego 

zarządzania, wykorzystania i powtórnego 

wykorzystania informacji, doświadczenia i wiedzy.” 

6. Zarządzanie wiedzą 

(E. Skrzypek 1999) 



„Zarządzanie wiedzą to ogół procesów 

 umożliwiających tworzenie, upowszechnianie  

i wykorzystanie wiedzy dla realizacji celów 

 organizacji.” 

6. Zarządzanie wiedzą 

(Grudzewski, Hejduk 2004)  



W procesie zarządzania wiedzą wyróżnić 
można kilka etapów polegających na:  

▪ identyfikacji wiedzy, 

▪ pozyskiwaniu wiedzy,  

▪ zatrzymywaniu i magazynowaniu, 

▪ rozwoju wiedzy,  

▪ transferze wiedzy,  

▪ wykorzystaniu wiedzy.  

6. Zarządzanie wiedzą 



 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE 

 

polega na rozpatrywaniu wszystkich działań 

realizowanych w przedsiębiorstwie jako procesów 

oraz ciągłym ich doskonaleniu. 

7. Podejście procesowe do zarządzania 



Zarządzanie procesowe znalazło swoje odbicie  
w opracowanych normach serii ISO 9000. 

 
Badania wykazały, że przedsiębiorstwa,  

które wdrożyły systemy zarządzania jakością  
oparte na powyższych normach, osiągają większą 

wydajność i są konkurencyjne na rynku robót 
budowlanych.  

(Han et al. 2012, Haponava and Al-Jibouri 2010, Lertpachin et al. 2013) 

7. Podejście procesowe do zarządzania 



Podstawowe normy zarządzania ISO 
brane pod uwagę podczas realizacji projektu badawczego: 

8. Wymagania norm ISO 



WYMAGANIE NORMA PUNKT NORMY 

Podejście procesowe PN-EN 9001 

PN-ISO 10006 

4.1 

4.1.3 

Grupowanie procesów (do przedsięwzięcia) PN-ISO 10006 4.1.3 

6.2.2 

Nadzór nad dokumentami i zapisami PN-EN 9001 4.2.3 

4.2.4 

Działania korygujące PN-EN 9001 8.5.2 

Działania zapobiegawcze PN-EN 9001 8.5.3 

Analiza danych PN-EN 9001 8.4 

8. Wymagania norm ISO 



WYMAGANIE NORMA PUNKT NORMY 

Identyfikacja zasobów PN-EN 9001 6.1 

Zasoby ludzkie PN-EN 9001 

PN-ISO 10006 

6.2 

5.2.4 

Identyfikacja wymagań klienta PN-ISO 10006 5.2.2 

Ocena procesów PN-ISO 10006 5.3.2 

Ocena dostawców PN-EN 9001 7.4.1 

Ocena personelu PN-EN 9001 6.2.2 

Powyższe wymagania zostały uwzględnione w Mapie Wiedzy 

8. Wymagania norm ISO 



Według normy PN-ISO 10006: 2005  

procesem nazywa się zestaw wzajemnie 

powiązanych zasobów i działań, które 

przekształcają stan wejściowy w wyjściowy.  

9. Identyfikacja procesów na podstawie ankiet 



PODEJŚCIE PROCESOWE  

oznacza, że należy: 
 

• określić procesy i sekwencję procesów,  

• określić kryteria i metody zapewnienia 
skuteczności,  

• monitorować, mierzyć i analizować,  

• wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia celu                    
i ciągłego doskonalenia procesów. 

9. Identyfikacja procesów na podstawie ankiet 
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1.4. Nadzór nad realizacją zlecenia

1.5. Komunikacja z Inwestorem
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2.1. Pozyskanie zezwoleń i uzgodnień

2.2. Projektowanie obiektu budowlanego

2.3. Projektowanie technologii robót budowlanych

2.4. Projekt zagospodarowania placu budowy

2.5. Planowanie zasobów

2.6.  Opracowanie kosztorysu

2.7. Opracowanie harmonogramu robót

2.8. Nadzór nad dokumentacją

3.1. Pomiary geodezyjne i badania geologiczne

3.2. Badania materiałów i elementów budowlanych

3.3. Ekspertyzy techniczne

3.4. Proces normalizacji i standaryzacji pracy

4.1. Zakupy materiałów podstawowych

4.2. Zakupy materiałów pomocniczych

4.3. Zakupy sprzętu

4.4. Zakupy usług zewnętrznych

4.5. Dostawa materiałów na plac budowy

4.6. Dostawa materiałów do magazynu

4.7. Wydawanie materiałów

4.8. Reklamacje dostaw

4.9. Ocena dostawców/podwykonawców

5.1. Identyfikacja zagrożeń

5.2. Ocena ryzyka zawodowego

5.3. Ocena ryzyka technicznego

5.4. Realizacja, zabezpieczenie i likwidacja zagosp. placu budowy

5.5. Kontrola bieżąca budowy

5.6. Odbiory częściowe etapów budowy

5.7. Nadzór nad infrastrukturą

5.8. Nadzór nad urządzeniami

5.9. Działania korygujące i zapob. w zakresie realizacji budowy

5.10. Nadzór nad niezgodnościami

5.11. Wew. i zewn. obieg informacji w przedsiębiorstwie

5.12. Reagowanie na wypadek awarii

5.13. Powiadamianie o zagrożeniach

6.1. Odbiór końcowy budowy

6.2. Sprzedaż usługi

6.3. Proces reklamacji/gwarancji

6.4. Proces rękojmi

7.1. Budżetowanie

7.2. Pozyskanie środków finansowych

7.3. Rozliczenie kosztów budowy

7.4. Inwentaryzacje

7.5. Proces księgowania

7.6. Controlling przychodów i kosztów

8.1. Opracowanie strategii i polityki działań

8.2. Programy zarządzania środowiskowego

8.3. Przyjęcie pracownika

8.4. Odejście pracownika

8.5. Szkolenie bhp i ppoż

8.6. Szkolenia dokształcające

8.7. Tworzenie zespołów zadaniowych

8.8. Audyt systemu zarządzania

8.9. Przegląd organizacji przez kierownictwo

8.10. Sprawozdawczość

8.11. Zarządzanie innowacjami

8.12. Zarządzanie zmianami

Firmy wykonawcze Firmy projektowe

9. Identyfikacja procesów na podstawie ankiet 



10. Model procesu 



Zaproponowaliśmy - jako narzędzie 
wspomagające zarządzanie w małych i średnich 

przedsiębiorstwach budowlanych - informatyczny 
model Mapy Wiedzy.  

Podstawowym założeniem w budowanym modelu 
było połączenie idei zarządzania wiedzą  

z zarządzaniem procesowym.  

11. Definicja Mapy Wiedzy 



Mapa wiedzy jest definiowana jako graficzna forma 

reprezentacji wiedzy ilustrująca jak przebiegają relacje 

między wiedzą a jej atrybutami. 

Jest to świadomie zaprojektowany środek przekazu 

umożliwiający komunikację między tymi którzy wiedzę 

tworzą, a tymi którzy ją stosują. 

11. Definicja Mapy Wiedzy 

                                         (Kim et al. 2003)  

                       (Wexler 2001, Lee i Tserng 2006) 



1. Każde przedsiębiorstwo jest systemem znajdującym się 
w pewnym otoczeniu.  

2. Otoczenie ma wpływ na prowadzoną działalność.  

3. Wynikiem działania systemu są realizowane procesy 
produkcyjne oraz procesy pomocnicze i zarządzania.  

12. Klasyfikacja wiedzy o przedsiębiorstwie  

 PODSTAWĄ KLASYFIKACJI WIEDZY O 

PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM BYŁY 

NASTĘPUJĄCE SPOSTRZEŻENIA:  



 

4. Do realizacji procesów niezbędne są odpowiednie 
zasoby materialne, oraz zasoby niematerialne 

5. Wiedza potrzebna do realizacji procesów zawarta jest 
w dokumentach. 

12. Klasyfikacja wiedzy o przedsiębiorstwie  

 PODSTAWĄ KLASYFIKACJI WIEDZY O 

PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM BYŁY 

NASTĘPUJĄCE SPOSTRZEŻENIA:  



6. Bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania  
       i rozwoju przedsiębiorstwa jest ocena realizowanych 
       procesów, zatrudnionych ludzi, firm kooperujących  
       i realizowanych przedsięwzięć.  

6. Wyniki tych ocen mają wpływ na podejmowane 
decyzje rozwojowe dotyczące wprowadzania 
innowacji i inicjowanie zmian organizacyjnych.  

12. Klasyfikacja wiedzy o przedsiębiorstwie  

 PODSTAWĄ KLASYFIKACJI WIEDZY O 

PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM BYŁY 

NASTĘPUJĄCE SPOSTRZEŻENIA:  



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



Klasyfikacja procesów 

dla przedsiębiorstwa 

budowlanego: 

1. Procesy główne (PG),  

2. Procesy pomocnicze 

(PP),  

3. Procesy zarządzania 

(PZ). 

10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



Podział Procesów Głównych 

(PG): 

przygotowanie inwestycji (PI), 

projektowanie inwestycji (PR), 

realizacja inwestycji (RI). 

10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



Podział Procesów 

pomocniczych (PP):  

sfery dostaw (D), 

sfery kontroli i badań (KB). 

10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



Podział Procesów zarządzania 

(PZ): 

personelem (P), 

finansami (F), 

ryzykiem (R),  

zasobami (Z),  

administracją ogólną (A) oraz 

działaniami marketingowymi i 

obsługą inwestycji (I) 

10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



10. MAPA WIEDZY – struktura programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 

Zarząd Przedsiębiorstwa 
JANBUD Oddział 

Wrocław sp. z .o.o. 

3 osoby 

 

Kadra inżynieryjno 
techniczna do obsługi 

budów 4-6 osób 

 

Pracownicy budowlani 
zatrudnieni na stałe 24 

osoby 

Stali podwykonawcy 
firmy JANBUD 

Pracownicy 
administracyjno – 

biurowi  5 osób ( dział 
księgowy, biuro, kadry ) 

Struktura zatrudnienia 

firmy JANBUD Wrocław 



Przedsiębiorstwo 
JANBUD Centrala ŻARY 

spółka z .o.o. 

65 osób 

 

LOCUS Deweloper  

Sp. z .o.o. 

Wrocław  

Przedsiębiorstwa 
JANBUD Oddział 

Wrocław Sp. z .o.o. 

38 osób 

STABILIS   

Sp. z .o.o. Wrocław 

Baza sprzętu 

LOCUS 1 Deweloper  

Sp. z .o.o. 

Żary 

Struktura zatrudnienia firmy JANBUD Wrocław 

11. Weryfikacja praktyczna programu 



Rocznie firma JANBUD Oddział Wrocław realizuje ok. 3-4 

inwestycji mieszkaniowych rocznie, budując ok. 150 

mieszkań.  

 

11. Weryfikacja praktyczna programu 



 
 

Struktura Organizacyjna przedsiębiorstwa JANBUD Wrocław, w którym 

wdrożono system zarządzania wiedzą MAPA WIEDZY v.2.1. 

11. Weryfikacja praktyczna programu 



 
 11. Weryfikacja praktyczna programu 



 
 11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



11. Weryfikacja praktyczna programu 



12. Zmiana stanu wiedzy  



13. Wnioski z wdrożenia systemu 

1. Łatwość definiowania i przyporządkowania 

odpowiedzialności za poszczególne procesy dla 

poszczególnych osób w firmie. 

2. Uporządkowanie procesów ze sfery realizacyjnej przy 

nowych inwestycjach pozwala na szybkie generowanie 

niezbędnych procesów, działań i dokumentów, co 

znacząco skraca niezbędny czas i koszty 

przygotowania nowego przedsięwzięcia. 

3. Bieżąca kontrola wykorzystania zasobów: siły roboczej, 

sprzętu i materiałów oraz nakładów finansowych na 

każdym etapie inwestycji. 



13. Wnioski z wdrożenia systemu 

4. Bloki oceny przy ustaleniu parametrów i metod oceny 

pozwalają na ocenę procesów, pracowników i realizacji 

pod kątem przyszłych zadań. 

5. Możliwości generowania niezbędnych raportów w 

czasie rzeczywistym służą do udoskonalenia metod 

zarządzania firmą i poprawy efektywności działania. 

6. Możliwość definiowania dostępu do bloków programu  i 

wprowadzania danych umożliwia prace zespołową,  

         z drugiej strony administrator ma możliwość 

ograniczenia dostęp do informacji niejawnych. 



7. Użytkownik Janbud Wrocław proponuje: 
 

– opracowanie interfejsu programu pozwalającego na 

automatyczną aktualizacje zmian aktów prawnych 

obowiązujących w budownictwie, 
 

– stworzenie platformy pozwalającej na wymianę 

doświadczeń użytkowników programu.  

 

13. Wnioski z wdrożenia systemu 



8. W chwili obecnej wprowadzane elementy do bazy 

wiedzy wpisywano ręcznie lub kopiując z innych 

programów dane. Po doświadczeniach z 

użytkowania programu postuluje się opracowanie 

gotowych szablonów usprawniających 

gromadzenie i analizę niezbędnych danych, co 

przyspieszy pracę z programem do zarządzania 

wiedzą. 
 

13. Wnioski z wdrożenia systemu 



1. Skrócenie czasu:  

1.  dostępu do dokumentów firmowych,  

2. opracowania nowych szablonów dokumentów,  

3. harmonizacja przebiegu procesów z dokumentami, 

WNIOSEK 1: 

Czas potrzebny na opracowanie dokumentu wpływa na sprawność 

zarządzania przedsiębiorstwem 

2. Uporządkowanie bazy dokumentów w firmie: 

1. Krotność użycia dokumentu w czasie działalności firmy w procesie 

zarządzania przedsiębiorstwem ważną rolę odgrywa sprawny system 

tworzenia dokumentów oraz ich zapisu, archiwizowania i przetwarzania 

informacji w nich zawartych. 

3. Harmonizacja obiegu dokumentów 

1. Czas obiegu dokumentów w procesie inwestycyjnym teoretyczny a 

rzeczywisty wpływa na wiele procesów związanych z realizacją 

inwestycji 

14. Korzyści z wdrożenia systemu Mapa 
Wiedzy 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ    


