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Opis praktyki

Dyrektor do spraw wiedzy to kierownicze stanowisko, które odpowiada za zarządzanie wiedzą w
organizacji. Główną rolą dyrektora do spraw wiedzy jest koordynowanie wszelkich działań podejmowanych
w organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, tworzenie i kapitalizowanie kapitału intelektualnego
organizacji. Zakres zadań realizowany przez tę jednostkę jest dosyć szeroki. Począwszy od analizowania i
monitorowania zarządzania wiedza w organizacji, czy też procesów organizacyjnego uczenia się, poprzez
opracowywanie planów i strategii zarządzania wiedzą oraz inicjowanie różnych aktywności w tym zakresie,
po bezpośrednie realizowanie działań dotyczących zarządzania wiedzą.
Głównym sensem powoływania i funkcjonowania takiego stanowiska jest zebranie w jednym miejscu
kompetencji, odpowiedzialności oraz uprawnień w zakresie zarządzania wiedzą, które często są
rozproszone w różnych częściach organizacji. Ze względu na złożoność zarządzania wiedzą, rozproszenie
procesu tworzenie, przetwarzania, wykorzystywania danych, dyrektor do spraw wiedzy koordynuje
zarządzanie wiedzą w organizacji, ale nie monopolizuje w swoich działaniach tego procesu. W tym sensie
jest to sztabowa funkcja kierownicza. Innymi słowy dyrektor do spraw wiedzy pełni rolę wspierającą dla
innych jednostek organizacyjnych i członków organizacji, z których większość w mniejszym lub większym
stopniu w swojej codziennej pracy ma do czynienia z zarządzaniem wiedzą.
Ponadto istotnym aspektem jest funkcja strategiczna. W przypadku skoncentrowania odpowiedzialności i
kompetencji w ramach określonej jednostki organizacyjnej, łatwiejsze staje się tworzenie strategii i planów
działań w obszarze zarządzania wiedzą. W takim przypadku łatwiej o całościową wizję w tym obszarze,
trudniejsze staje się pominięcie jakiegoś istotnego elementu, czy myślenie sektorowe.
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Powiązanie praktyki z MUS (mechanizmem uczenia się)

Praktyka odnosi się do wszystkich elementów mechanizmu uczenia się.
Samą funkcję dyrektora do spraw wiedzy można postrzegać jako element organizacyjnych Procedur i
Zwyczajów. Ma ona także wyraźne odniesienie do funkcji lidera w organizacji.
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Poziom organizacyjny, na którym wdrażana jest praktyka

Skuteczne wdrożenie opisywanej dobrej praktyki powinno odbywać się na poziomie całej organizacji.
Można rozważyć wdrożenie pilotażowe w dużym departamencie, w którym odbywa się wiele procesów
zarządzania wiedzą.
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Zalety i ograniczenia praktyki

Funkcja dyrektora do spraw wiedzy ma duży potencjał wdrożeniowy w polskiej administracji publicznej.
Implementacja tego rozwiązania umożliwiła by nie tylko lepsze zarządzanie wiedza wiedzą, ale także
ułatwiała by współpracę i koordynację działań między różnymi jednostkami. Ponadto istotne jest także
aspekt symbolicznego wskazania dużej wagi jaką przykłada się do wiedzy i organizacyjnego uczenia się.
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