Mamy przyjemnoœæ zawiadomiæ czytelników kwartalnika „Ekonomia”, ¿e zostaje
otwarta rubryka pt.: „Studencka aktywnoœæ naukowa”, w której studenci Wydzia³u Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego mog¹ prezentowaæ swój dorobek naukowy.
Opiekê nad tym dzia³em sprawuje Ko³o Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu
Warszawskiego.
Prosimy o nadsy³anie artyku³ów do prezesa Ko³a:
Piotr Modzelewski
e-mail.: pmodzelewski@wne.uw.edu.pl
tel.: 0 608 305 505

Edukacyjna uczta
Piotr Modzelewski, student 4 roku Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Podsumowanie seminarium pt.: „Wiedza mened¿era XXI
wieku” 29 marca 2001 r., w ramach Trylogii Mened¿erskiej:
Wiedza — Kondycja — Warsztat mened¿era XXI wieku
Wielu spoœród studentów w przysz³ym ¿yciu zawodowym bêdzie pe³ni³o
kierownicze funkcje w ró¿nego typu przedsiêbiorstwach i organizacjach. Wiedza zdobyta podczas zajêæ na Uniwersytecie jest niezbêdn¹ podstaw¹, która
stanowi zarazem najwa¿niejsz¹ przewagê konkurencyjn¹ absolwenta. Jednak¿e jest pewien rodzaj wiedzy, który pozwala efektywnie dysponowaæ swoim
czasem i ¿yciem. Wiedzy ³atwej i trudnej zarazem. Takiej, od której mo¿e zale¿eæ sukces lub niepowodzenie cz³owieka lub organizacji.
W³aœnie takiemu rodzajowi wiedzy poœwiêcone by³o ogólnopolskie seminarium pt.: „Wiedza mened¿era XXI wieku”, które odby³o siê 29 marca 2001 r.
w teatrze „Roma” i na które to seminarium zostali zaproszeni przez firmê
Limes Centrum studenci z Ko³a Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego.
Seminarium prowadzi³ znany dziennikarz Maciej Or³oœ, wytwarzaj¹c przyjemny klimat spotkania, nie szczêdz¹c dowcipów na temat wizerunku mened¿era. Wszyscy prelegenci, którzy brali udzia³ w spotkaniu, nale¿¹ do polskiej
i œwiatowej ekstraklasy w swoich specjalnoœciach.
Dr Peter F. Drucker, „ojciec” wspó³czesnego zarz¹dzania, autor 30 ksi¹¿ek
z zakresu zarz¹dzania, ekonomii, polityki i historii, otrzyma³ 24 doktoraty ho-
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norowe w 6 pañstwach. Wys³uchaliœmy jego przemówienia (prezentacja multimedialna) na temat: „Najwa¿niejsza jest misja”.
Jean Louis van Doorne, przedstawiciel jednej z najwiêkszych instytucji
szkoleniowo-doradczych w USA — Dale Carnegie & Associates, odpowiedzialny jest za tworzenie sieci przedstawicielstw swojej firmy w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Jean Louis van Doorne wyg³osi³ wyk³ad: „Rola mened¿era
w kszta³towaniu wiedzy pracowników”. Przekonywa³, ¿e sukces osobisty pracownika wp³ywa na sukces organizacji.
Gary Richards, trener (Knowledge Coach) w dziale zarz¹dzania wiedz¹ na
Wielk¹ Brytaniê w miêdzynarodowej firmie konsultingowej Arthur Andersen,
przedstawi³ zgromadzonym na seminarium techniki zarz¹dzania wiedz¹.
Mariusz Strojny, G³ówny Specjalista ds. Zarz¹dzania wiedz¹ w firmie
KPMG Polska, odpowiedzialny za projekt zarz¹dzania wiedz¹ w firmie i wdro¿enie KWorlda — globalnej platformy umo¿liwiaj¹cej komunikowanie, wspó³pracê i dzielenie siê wiedz¹ w biurach KPMG w Polsce (Warszawie, Krakowie
i Poznaniu), autor licznych publikacji poœwiêconych zarz¹dzaniu wiedz¹ i kapita³em intelektualnym, wyg³osi³ na seminarium wyk³ad zatytu³owany: „Zarz¹dzanie wiedz¹: jak zmieniæ kapita³ intelektualny organizacji w wartoœæ s³u¿¹c¹ klientom, pracownikom i otoczeniu?”. Okreœli³ wymiar operacyjny i strategiczny zarz¹dzania wiedz¹ i jej wp³yw na sukces organizacji.
Krzysztof Opolski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wyk³adowca
w Katedrze Bankowoœci i Finansów Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wyst¹pienia: „Jakoœæ zarz¹dzania jakoœci¹ organizacji, czyli imperatywy moralne przywódcy”. Profesor Opolski okreœli³ koncepcjê zarz¹dzania przez jakoœæ, wdra¿ania norm ISO oraz wprowadzania
TQM (Total Quality Management), a tak¿e budowania kultury organizacyjnej
firmy wokó³ jej celów i wartoœci, ukierunkowanych na potrzeby klienta.
Urs Hinnen, doradca w zarz¹dzie IBM, w oddziale niemieckim, przez 32 lata
pracowa³ na stanowiskach kierowniczych w koncernie IBM, w dzia³ach sprzeda¿y, obs³ugi klienta, marketingu, rozwoju i szkoleñ. Na seminarium skupi³ siê na
temacie: „Zarz¹dzanie wiedz¹ w dobie rewolucji informatycznej”.
Wiedza zaprezentowana przez mówców stanowi dobry punkt wyjœcia do
zdobywania szerszej wiedzy z zakresu nowoczesnego zarz¹dzania. Jest zarazem p³aszczyzn¹ naukow¹, na której nale¿y oprzeæ dzia³ania praktyczne
w organizacjach.

Misja przedsiêbiorstwa
W zarz¹dzaniu najwa¿niejsza jest misja — stwierdzi³ Peter F. Drucker. Ten
wybitny naukowiec i praktyk zarazem, zaproponowa³ przyjrzeæ siê misji firmy
i zmieniaæ j¹ w zale¿noœci od potrzeb klienta. Poprawiaj¹c misjê, zaleci³
odrzuciæ to, co jest niepotrzebne, co ju¿ dobrze nie funkcjonuje. Wskaza³ równie¿, ¿e nale¿y szukaæ niespodziewanych sukcesów na zewn¹trz organizacji.
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Zawsze trzeba zadawaæ sobie pytanie: „czy to dobra okazja, by lepiej, silniej,
wydajniej realizowaæ nasz¹ misjê?”.
Z kolei Jean Louis van Doorne przedstawi³ znaczenie kontekstu misji. Misja to dla niego budowanie kontekstu. Tylko wspó³praca pozwoli wykonaæ misjê
i osi¹gn¹æ sukces. Po³¹czenie praktyki i teorii daje rezultaty w postaci ¿ywej
misji.

WIZJA

CELE

Rys. 1.

MISJA

WARTOŒCI

POSTAWY

Kontekst misji
Opracowanie w³asne na podstawie: materia³y z seminarium.

Na wykresie widzimy, ¿e misja mo¿e istnieæ tylko w okreœlonym kontekœcie,
na który sk³adaj¹ siê: wizja, cele, wartoœci i postawy. Lista nawet najlepszych
dokonañ bez kontekstu pozostanie „zawieszona w pró¿ni”.
Misjê traktuje siê jako punkt odniesienia dla wszystkich dzia³añ. Jest ona
podstaw¹ formu³owania podstawowych celów. Misja wymusza zgodnoœæ dzia³añ z g³oszonymi wartoœciami firmy. Pracownicy firmy powinni te wartoœci
ceniæ, gdy¿ wtedy ujawni¹ siê one w ich postawach, przyczyniaj¹c siê do sukcesu firmy.
Powa¿ne zagadnienie poruszy³ Krzysztof Opolski, omawiaj¹c normy etyczne, których powinien przestrzegaæ ka¿dy zarz¹dzaj¹cy i które powinny byæ jednym z elementów misji organizacji. Podstawowym imperatywem moralnym
jest d¹¿enie do bycia lepszym mened¿erem, d¹¿enie do doskona³oœci w myœleniu i dzia³aniu, poszanowanie godnoœci innych, ale i swojej. Istotnym nakazem jest te¿ nowoczesnoœæ w zarz¹dzaniu, której podstaw¹ jest otwartoœæ na
nowe doœwiadczenia, gotowoœæ akceptacji zmian, poszukiwanie nowych informacji i wzbogacanie istniej¹cych. Poniewa¿ skutecznoœæ mened¿era jest podstawow¹ miar¹ oceny jego dzia³ania, skuteczne zarz¹dzanie oznacza wiêc:
„w³aœciwe ustalanie priorytetów opieraj¹c siê raczej na przysz³oœci, a nie na
przesz³oœci, skupiaj¹c siê raczej na mo¿liwoœciach ni¿ na ograniczeniach, wybieraj¹c w³asny kierunek «natarcia», a nie wzoruj¹c siê mechanicznie na cudzych doœwiadczeniach i przyk³adach”. Krzysztof Opolski na zakoñczenie swojego wyst¹pienia doda³, ¿e kluczem udanego procesu wymiany spo³ecznej jest
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poszanowanie klienta i organizacja powinna byæ zbudowana wokó³ potrzeb
klienta.

Co to jest wiedza?
Na to banalne, wydawa³oby siê, pytanie odpowiedŸ nie jest a¿ tak oczywista. Niezwykle celn¹ definicjê podaje Drucker:
[…] wiedza — w przeciwieñstwie do pieniêdzy — nie jest czymœ bezosobowym. Wiedza
nie zamieszkuje w ksi¹¿ce, w bankach danych, w oprogramowaniu komputerowym. Tam
s¹ jedynie informacje. Wiedza jest zawsze ucieleœniona w cz³owieku, jest zdobywana przez
ucz¹c¹ siê osobê, jest wykorzystywana lub niew³aœciwie u¿ytkowana przez jednostkê.
W spo³eczeñstwie wiedzy osoba znajduje siê zatem w centrum. W ten sposób rodz¹ siê
nowe wyzwania, nowe problemy, nowe i niemaj¹ce precedensu pytania dotycz¹ce przedstawiciela spo³eczeñstwa wiedzy — osoby wykszta³conej […].
Staje siê zatem oczywiste, co we wspó³czesnym œwiecie decyduje o sukcesie
organizacji. Jean Louis van Doorne przestrzega, ¿e jedynym elementem trwa³ej przewagi konkurencyjnej firmy mo¿e byæ „jakoœæ, motywacja, entuzjazm
i zdolnoœci przywódcze ludzi”. Nale¿y stworzyæ warunki do rozwoju kreatywnoœci i mo¿liwoœæ ujawnienia inteligencji przez pracowników, daj¹c im pewnoœæ udzia³u w rozwoju firmy. Gary Richards potwierdza tê opiniê, mówi¹c:
„zatrudniaj inteligentnych i pozwól im rozmawiaæ”, wiedza organizacji bowiem oznacza si³ê tej¿e organizacji. Powy¿sze stwierdzenia przewija³y siê kilkakrotnie, ale jak powiedzia³ Empedokles: „Co warto powiedzieæ raz, to warto
te¿ powiedzieæ dwa razy”.

Zarz¹dzanie wiedz¹

Bardzo trafnie wypowiedzia³ siê na temat zarz¹dzania wiedz¹ Jean Louis
van Doorne, stwierdzi³ bowiem, ¿e nie polega ono na dzieleniu siê dokumentami i opracowaniami z danej dziedziny, gdy¿ nie przes¹dza to tego, ¿e wiedza
bêdzie stosowana. Dopiero sprawnoœæ procesów zachodz¹cych w firmie jest
wyznacznikiem jej pozycji rynkowej. Nawet najbardziej zawansowan¹ technologiê mo¿na skopiowaæ, ale powielenie kultury organizacyjnej zajmuje ca³e
lata. Van Doorne dodaje równie¿:
Wierzymy, i¿ ka¿da organizacja jest zbiorem indywidualnoœci skupionych w poœcigu za wspólnym celem. Dlatego te¿ sukces organizacji polega na indywidualnym sukcesie ludzi.

Krzysztof Opolski podkreœli³, ¿e efektywny przywódca musi doprowadziæ
do tego, ¿eby organizacja koncentrowa³a siê na swoich celach i nie schodzi³a
z ju¿ raz obranej drogi. Jakoœæ zarz¹dzania przywódcy zale¿y m.in. od tego, czy

ekonomia 2

159

Studencka aktywnoœæ naukowa

bêdzie on bezwzglêdnie egzekwowa³ wykonanie zadañ, które sk³adaj¹ siê przecie¿ na sukces firmy. Krzysztof Opolski ostrzeg³, ¿e b³êdem jest blokowanie
przep³ywu informacji w organizacji, gdy¿ to w³aœnie silny przekaz informacyjny jest Ÿród³em wiedzy pracowników, daj¹c im mo¿liwoœæ samodzielnego podejmowania decyzji.
Umiejêtnoœæ wykorzystania wiedzy pracowników i kapita³u intelektualnego organizacji jest obecnie, wg Mariusza Strojnego, jedynym wzglêdnie trwa³ym Ÿród³em przewagi konkurencyjnej. Organizacja procesu zarz¹dzania polega na w³aœciwym podejœciu do zarz¹dzania wiedz¹, ³¹cz¹cym wymiar operacyjny z wymiarem strategicznym. Mariusz Strojny stwierdza, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹ w wymiarze operacyjnym polega na tworzeniu i nabywaniu wiedzy formalnej lub wiedzy cichej i jej wykorzystaniu dla osi¹gniêcia zak³adanych celów
organizacji. Natomiast zarz¹dzanie wiedz¹ w wymiarze strategicznym pojmowane jest przez niego jako: „sztuka budowania organizacji otwartej na wiedzê
i opartej na wiedzy”.
Dla Mariusza Strojnego celem staje siê tu zbudowanie od podstaw organizacji opartej na wiedzy. Nale¿y w tym celu zmieniæ filozofiê zarz¹dzania firm¹.
Korzyœci s¹ niebagatelne i czêsto przetrwanie firmy zale¿y wy³¹cznie od odpowiedniego wykorzystania potencja³u pracowników. Jasne siê staje, jakich pracowników zaczynaj¹ poszukiwaæ przedsiêbiorstwa. W nowoczesnej gospodarce to w³aœnie wybór odpowiednich ludzi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju
i przetrwania firmy. Nie bez powodu firma KPMG okreœla konkurencyjnoœæ
jako „zdolnoœæ zamiany wiedzy i kapita³u intelektualnego firmy w trwa³¹ wartoœæ s³u¿¹c¹ klientom, pracownikom i otoczeniu”. Szczególnie w sferze us³ug
i nowych technologii sukces organizacji opiera siê na zasobach ludzkich. To
umiejêtnoœæ wykorzystania zdolnoœci twórczych jednostki do wytwarzania nowych idei, pomys³ów i ulepszeñ jest „z³otym kluczem” otwieraj¹cym skarbiec.
Stosuj¹c w³aœciwie techniki zarz¹dzania wiedz¹, mo¿na znacznie zwiêkszyæ
skutecznoœæ organizacji. Mariusz Strojny przytoczy³ wyniki badañ firmy
KPMG, które przeprowadzono w 423 przedsiêbiorstwach w USA i Europie.
Jak siê okaza³o, zarz¹dzanie wiedz¹ jest najbardziej istotne w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, marketingu i lepszym zaspokajaniu potrzeb klientów.
Krzysztof Opolski podkreœli³, ¿e:
[…] zarz¹dzanie, którego celem jest uzyskiwanie rezultatów, powinno dzieliæ w³adzê z przywództwem, d¹¿¹cym — wed³ug koncepcji zarz¹dzania przez jakoœæ — do
ulepszania oraz kontroli procesów i systemów istniej¹cych w organizacji.

Jednym z wielu przyk³adów w³aœciwego zarz¹dzania wiedz¹ jest firma konsultingowa Arthur Andersen. Zwrócono w niej szczególn¹ uwagê na kontakty
miêdzyludzkie, budowanie wzajemnego zaufania, wzajemn¹ naukê i tworzenie nowych pomys³ów. Gary Richards przytoczy³ znakomity przyk³ad mened¿era, który dla firmy by³ w stanie zrobiæ wszystko. Ów zarz¹dzaj¹cy, a¿eby
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poznaæ swoj¹ organizacjê, zacz¹³ ponownie paliæ papierosy, po 20 latach niepalenia. Zapytany, dlaczego to robi, odpar³: „palarnia jest jedynym miejscem,
gdzie mogê dowiedzieæ siê wszystkiego o mojej firmie”. W firmie Arthur Andersen wyci¹gniêto z tego daleko id¹ce wnioski. Stworzono zespó³ technik,
s³u¿¹cych do dzielenia siê informacjami. Punktem wyjœcia by³o stwierdzenie,
¿e ludzie w 80% ucz¹ siê w pracy i raczej nie powiêkszaj¹ wiedzy przez przeszukiwanie jej zasobów. Zaniechano procesu, polegaj¹cego na „wyci¹ganiu”
wiedzy z g³ów i przenoszeniu jej do komputerowych baz danych.
Patrz¹c z zewn¹trz, mo¿na dostrzec, ¿e w firmie tej wykorzystuje siê techniki szkolenia na stanowisku pracy, przede wszystkim metodê: uczenie siê
przez dzia³anie (ang. learning by doing), opracowan¹ przez Ravensa ju¿ w 1971
roku. Metoda ta opiera siê na s³usznym przekonaniu, ¿e cz³owiek najwiêcej
uczy siê wtedy, kiedy nauka anga¿uje ca³¹ osobê — umys³, wartoœci, cia³o
i emocje. Dodatkowym za³o¿eniem jest, ¿e ludzie ucz¹ siê wiêcej, je¿eli czuj¹
siê za to odpowiedzialni. Wœród technik, które s¹ stosowane w firmie, jest równie¿ coaching, polegaj¹cy na dostarczaniu wskazówek, jak w³aœciwie realizowaæ zadania, przy czym jest to technika „jeden na jednego”. Inn¹, pokrewn¹
technik¹ jest równie¿ mentoring, w którym przeszkolone osoby udzielaj¹
wskazówek i rad umo¿liwiaj¹cych swoim podopiecznym rozwój.

Wnioski dla organizacji
W codziennym ¿yciu konieczne jest w³aœciwe planowanie i zarz¹dzanie
czasem. Bez tego organizacja dryfuje jak statek, który trafi³ na nieznane wody,
jest niesiony od brzegu do brzegu i nara¿ony na rozliczne rafy.
¯eby osi¹gn¹æ cel, kapitan statku musi wiedzieæ, gdzie ma p³yn¹æ i co musi
mieæ na swoim pok³adzie. Niezbêdne staje siê pozbycie zbêdnego balastu,
towarów, które po przebyciu oceanu, nie przynios¹ zysku i zapasów, które
opóŸni¹ rejs, a które mog¹ byæ zdobyte po drodze.
Najwa¿niejszy jest jednak port, do którego zmierza nasz statek. To cel determinuje wszystkie wysi³ki, sprawia, ¿e przed uczestnikami rejsu mo¿na roztoczyæ wizjê bajecznych zysków i zamorskich cudownych krain, najwiêkszej
przygody ¿ycia, która zapewni im spokojn¹ staroœæ. Tylko porzucaj¹c zbêdny
balast, mened¿er mo¿e osi¹gn¹æ zamierzone cele. Lider organizacji musi nieustannie oczyszczaæ swój „statek” i wyrzucaæ wszystko, co przeszkadza w swobodnym ¿eglowaniu do zamierzonego celu.
Wiek XX charakteryzowa³ siê dynamicznym rozwojem techniki, informatyki i zarz¹dzania. Ale takiego zarz¹dzania, w którym przede wszystkim dysponowano maj¹tkiem trwa³ym, finansami, ludŸmi. Wiek XXI to wiek zarz¹dzania
wiedz¹, czyli jej nabywaniem, dzieleniem siê ni¹ na ka¿dym szczeblu organizacji i traktowaniem jako najwa¿niejszego zasobu, którego posiadanie decyduje o „byæ, albo nie byæ” na rynku.
¯eby wnieœæ twórczy wk³ad do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem czy do us³ug
gospodarczych, ludzie musz¹ zwykle zdobyæ formalne wykszta³cenie i przejœæ
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szkolenie ekonomiczne. Stworzenie skutecznego w dzia³aniu zespo³u pracowników jest doœæ trudne. Dobrze jest ³¹czyæ ludzi z ró¿nych dziedzin wiedzy oraz
co jakiœ czas wzbogacaæ organizacjê o m³ode, kreatywnie myœl¹ce osoby, których entuzjazm pobudzi wszystkich do wytê¿onej pracy i wymusi koniecznoœæ
spe³niania coraz wy¿szych standardów jakoœci ich pracy.
Tak naprawdê, ka¿da wiedza jest praktyczna, nawet jeœli w danym momencie nie mo¿na jej wykorzystaæ, dlatego tak wa¿ne jest wykszta³cenie uniwersyteckie. Studenci nie powinni narzekaæ, ¿e ucz¹ siê teorii, gdy¿ bez solidnych
podstaw mieliby mniejsze szanse w przesz³ym ¿yciu zawodowym. Wszechstronne wykszta³cenie poprawia komfort ¿ycia nie tylko od strony finansowej.
Dla mened¿era wa¿ne jest, ¿eby nagradzaæ ludzi twórczych, to oni bowiem
s¹ podatni na zmiany. Zespó³, który tworz¹ ludzie kreatywni, œwiadczy o przewadze konkurencyjnej firmy. Jaki z tego wniosek mog¹ wysnuæ studenci?
Przecie¿ ju¿ nied³ugo trafi¹ na rynek pracy i stan¹ przed mened¿erem, który
ich bêdzie zatrudnia³. Jacy wiêc powinni byæ studenci, ¿eby pomyœlnie przejœæ
proces rekrutacji? OdpowiedŸ wydaje siê oczywista, jednak¿e wiele osób jej
sobie nie uœwiadamia. To przecie¿ zapa³ m³odych ludzi, ich ciekawoœæ œwiata
i ci¹gle nowe pomys³y sprawiaj¹, ¿e tak chêtnie s¹ zatrudniani przez pracodawców. To ¿¹dza wiedzy i chêæ bycia najlepszym poszczególnych jednostek
przyczyniaj¹ siê do rozwoju organizacji. Zarz¹dzanie czasem w³asnym i innych staje siê tu priorytetow¹ umiejêtnoœci¹. Przecie¿ w³aœciwie wykorzystany czas to wiedza, a w³aœciwie wykorzystana wiedza to nieustanny rozwój, samorealizacja i wreszcie pieni¹dze, które w tak sformu³owanym procesie
wcale nie s¹ najwa¿niejsze.
Paradoksalnie wiêc, licz¹ siê nie tylko zdolnoœci kierownicze lidera, ale
równie¿ ka¿dego z pracowników. Je¿eli pozwolimy ludziom na samodzielnoœæ
i spe³nimy ich potrzebê samorealizacji, jeszcze szybciej bêd¹ wynosiæ w górê
organizacjê, uto¿samiaj¹c jej sukces ze swoim w³asnym. Jak powiedzia³
Dwight D. Eisenhower, przywództwo to „sztuka sprawiania, by ktoœ inny zrobi³
to, co ty chcesz, poniewa¿ on sam tego chce”.
Pomimo up³ywu ponad 2300 lat ci¹gle aktualny jest arystotelesowski sposób postrzegania œwiata. Metodologia stosowana w nowoczesnych organizacjach jest kontynuacj¹ teorii poznania Arystotelesa, w której zdobycie wiedzy
mo¿liwe jest nie tylko przez rozum, ale i przez doœwiadczenie. Dopiero
wszechstronnie wykszta³cony pracownik jest w stanie sprostaæ powierzonym
zadaniom i trzeba zrobiæ wszystko, ¿eby mu zapewniæ bezkolizyjny dostêp do
wiedzy ukrytej w kapitale ludzkim organizacji. Na tym polega istota zarz¹dzania wiedz¹.
Literatura:
Armstrong M., Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
Cole G. A., Personnel Management, DP Publications Ltd., London 1993.
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Abstract
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“An educational feast”. Summary of the seminar “Knowledge of the 21st Century
Manager” held on 29 march 2001 in the “Roma” Theatre in Warsaw
Knowledge is the pillar of the modern society in the IT age, recognised today as
the essential resource and means of achieving other resources (job, capital,
natural resources). Contemporary manager is increasingly accountable for not
only day-to-day personnel management, but also for application and implementation of knowledge.
The training and development of employees is an issue that has to be come
across by every organisation.
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