
                            
2016-11-21 1127_TW680303_v01 _KWANT_ infobroker systemowy_ kompetencje 
Problem: Czym różni się infobroker od infobrokera systemowego? 
Słowa klucze: infobroker, infobroker systemowy 
Temat:  Infobroker systemowy - kompetencje 

ŹRODŁO:. T.Wojewódzki, Komunikacja wiedzy. /w:/Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, pod redak-
cją Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego, Gdańsk: Ateneum. Szkoła Wyższa 2015, 38 s. ISBN 978–83–61079–
32–3 s. 55-64 

 Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl 

CYTAT: ”  

1.1. Broker informacji a infobroker systemowy 

Wyprofilowaniem kompetencji infobrokera zajęli się bibliotekoznawcy. W tym to bowiem środowisku wykrystali-

zowały się programy kształcenia brokerów informacji, ze studiami podyplomowymi włącznie jako formą zapewniającą ich 

najwyższą jakość. Natomiast środowisko edukacji ekonomicznej skoncentrowało się na zarządzaniu wiedzą. Powstały tym 

samym dwie (pomijając informatyczną) ścieżki wspierania potrzeb z obszaru radzenia sobie z treściami, których przybywa w 

tempie proporcjonalnym do rozwoju technologii informatycznych. 

Relacjonując problem dokonujemy tutaj pewnego uproszczenia. Gdybyśmy bowiem chcieli nadać tej relacji bar-

dziej wyczerpującą formę, to wspomnieć należałoby o przyjemniej kliku jeszcze propozycjach kształtowania kompetencji 

pomocnych w radzeniu sobie z wiedzą oraz w zdolnych w różnych stopniu do partycypacji w procesie produkcji wiedzy (rys. 

1), który cały czas interesuje nas najbardziej. 

 
 

[rysunek: 2, Dziedziny wsparcia technologii treści, źródło: opracowanie własne] 

 

Otwarte pozostaje jednak nadal pytanie o ów kompetencyjny odpowiednik inżyniera doby industrialnej w społe-

czeństwie informacyjnym, specjalizującego się w produkcji wiedzy jako masowym, finalnym produkcie współczesnych or-

ganizacji. Z tej perspektywy postrzegamy zarządzanie wiedzą jako ważki element ekonomii, ale dalecy jesteśmy od utożsa-

miania procesu produkcji, jego aspektu technologicznego, z aspektem zarządczym. Technologia produkcji wiedzy (szerzej 

treści) ma swoją specyfikę jak każda technologia. Przykładowo: technologia produkcji grafenu jest procesem technologicz-

nym, a zarządzanie produkcją grafenu jest procesem ekonomicznym, zarządczym. Nasze pytanie dotyczy technologii wiedzy 

i nie jest problemem li tylko akademickich dywagacji, albowiem radzenie sobie z wiedzą jest nieodłącznym, powszechnym 

elementem praktyki codzienności każdej organizacji. 

Najbliższe poszukiwanej formuły kompetencji jest podejście bibliotekoznawców oraz zawód brokera informacji, 

gdyż jest to specjalista od technologii wiedzy. O ile jednak broker informacji jest formułą kształtowania kompetencji ukie-

runkowanych na zlecenia [5], na wykonywanie określonej usługi, to poszukiwana przez nas formuła dotyczy procesów tech-

nologii wiedzy, jej produkcji przebiegającej w uwarunkowaniach organizacji. Są to procesy stanowiące integralną część or-

ganizacji, uwarunkowane jej specyfiką, którą trzeba umieć zidentyfikować i uwzględnić w planowaniu i wdrożeniu procesów 

z obszaru technologii wiedzy. Teoretycznie najbliżej tej tematyki jest zarządzanie wiedzą, ale nie o zarządzanie tutaj chodzi, 

lecz o produkcję. Mowa więc o brokerze informacji, ale zatrudnionym w organizacji. Broker informacji zatrudniony w orga-

nizacji funkcjonować będzie w określonym systemie, a więc dla odróżnienia można by go nazwać infobrokerem systemo-

wym. Podobieństwa i różnice kompetencyjne brokerów zestawiono w tabeli 1.  

 

 

 

 

 

 

ścieżki wsparcia po-

trzeb w radzeniu sobie 

z wiedzą 

technologia wie-

dzy a zarządzanie 

infobroker syste-

mowy 

mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl


 

[Tabela: 1, Infobroker a broker systemowy – porównanie cech] 

 

Dziedzina Infobroker klasyczny Infobroker systemowy 

status profesji  realnie funkcjonujący 

zawód 

 realnie funkcjonujące zadania związane 

w pojawiającymi się problemami, reali-

zowane, masowo, równolegle - przez 

wielu pracowników, na różnych stano-

wiskach pracy, w różnym czasie 

 kompetencje z zakresu technologii pro-

cesów informacyjnych redukowane do 

zarządczych /zarządzanie wiedza/ 

 kompetencje z zakresu technologii pro-

cesów informacyjnych redukowane do 

informatycznych 

poziom obecno-

ści na rynku 

pracy 

 nowa profesja – broker 

informacji – o spektaku-

larnym charakterze 

 masowo realizowane interdyscyplinarne 

zadania – bez identyfikacji ich odrębno-

ści  

specjalność  technologia procesów in-

formacyjnych 

 

 technologia procesów informacyjnych 

 kompetencje menedżerskie wyższego 

stopnia umożliwiające wykonywanie 

nierutynowych zadań opartych na prak-

tycznych wykorzystaniu znacznych za-

sobów wiedzy 

 umiejętności komunikacyjne i poznaw-

cze oparte na samodzielności myślenia, 

asocjacyjności problemowej 

rola w organi-

zacji 
 rola pośrednika między 

zasobami informacji, a 

użytkownikami 

 rola organizatora procesów informacyj-

nych nakierowanych na powstawanie 

zasobów wiedzy adekwatnych do po-

trzeb organizacji 

priorytety w 

obszarze wiedzy 
 relewancja do zlecenia 

 adekwatność do rozpo-

znanych potrzeb infor-

macyjnych zleceniodaw-

cy 

 relewancja do problemów organizacji 

 produkty pertynetne do stanowiskowych 

potrzeb w organizacji 

forma zatrud-

nienia 
 niezależność gospodar-

cza  

 zatrudnienie w firmie in-

fobrokerskiej 

 pracownik organizacji  

 członek zespołu projektowego 

produkt finalny  odpowiedź na zlecenie w 

formie dostosowanej do 

rozpoznanych potrzeb 

klienta  

 odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby 

informacyjne – aktualnie rozwiązywa-

nych problemów 

 odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby 

informacyjne wynikające z rutynowych 

zadań poszczególnych stanowisk pracy 

 drzewa problemów 

 drzewa wiedzy –raport o stanie wiedzy 

w dziedzinie problemowej –  

 drzewa wartości 

 drzewa argumentów decyzyjnych 

rozpoznanie or-

ganizacji  
 analiza potrzeb informa-

cyjnych odbiorcy kon-

kretnego zlecenia 

 analiza potrzeb informacyjnych odbior-

cy wynikających ze specyfiki organiza-

cji lub zespołu projektowego 

 analiza uwarunkowań kulturowo-

mentalnych środowiska produktów in-

forbrokerskich 

przygotowanie 

wyjściowe 
 studia bibliotekarskie, 

studia z dziedzin po-

krewnych 

 

 studia wyższe 

priorytety  interdyscyplinarność 

 rzetelność warsztatowa 

 praca indywidualna 

 kultura infobrokerska środowiska pracy 

 interdyscyplinarność 

 rzetelność warsztatowa 

 holistyczne podejście do problemów 

 praca zespołowa 

system kształ-

cenia 
 studia podyplomowe  studia podyplomowe – wybrane pro-

gramy 

infobroker klasyczny 

a broker systemowy 



 

[źródło: opracowanie własne] 
 

Tak więc kompetencje brokera informacji mają dla infobrokera systemowego charakter fundamentu, na którym 

można je kształtować. Otwarta pozostaje jednak kwestia, na bazie jakiej wiedzy to robić i kto miałby się tym profesjonalnie 

zajmować.  

Punktem krytycznym koncepcji infobrokera systemowego jest rozumienie organizacji, wynikające z unikatowej ro-

li wiedzy, jako jej produktu finalnego. Wcześniej wiedza takiej roli nie pełniła. Skoro nie, to na jakich wzorach się opierać? 

W szerszej perspektywie intelektualnej chodzi tutaj o rozumienie działań ludzkich oraz ich interpretację. Są to rozstrzygnię-

cia epistemologiczne, wymagające odpowiedzi uwikłanych w dyskurs filozoficzny trwający od wieków i wciąż aktualny. Po-

dejmowanie go tutaj przekroczyłoby ramy niniejszej publikacji. Ograniczymy się więc tylko do zrelacjonowania wybranych 

aspektów podejścia, na którym tutaj się opieramy, sygnalizując, ich rodowód wywodzący się z europejskiego dyskursu meto-

dologicznej szkoły poznańskiej, przemyśleń Jerzego Kmity [11, s. 9–68], twórczo rozwijanych przez szerokie grono jego 

uczniów, z A. Pałubicką, do rozważań której będziemy niejednokrotnie nawiązywali. 

 

2. Organizacja z perspektywy sposobu myślenia 

Rzetelność badawcza nakazywałaby zindeksować w jednym miejscu wszelkie zapożyczenia intelektualne, a dopie-

ro potem do nich odwoływać się w stosownym momencie. Trudno powiedzieć czy takie zadanie jest wykonalne. Deklara-

tywnie zapewne tak, ale jak udokumentować zapożyczenia z obszaru sposobu myślenia? 

W naszym przypadku ma to znaczenie o tyle istotne, że właśnie kategoria „sposobu myślenia” jest jednym z pod-

stawowych pojęć, do którego będziemy odwoływali się bardzo często. Powracając do naszych intelektualnych źródeł: zwraca 

na nie uwagę A. Pałubicka, a wcześniej - na przekonaniach działających zespołów opiera się koncepcja J. Kmity. Absolutnie 

podstawowa w tym sensie, gdyż dotyczy interpretacji ludzkich działań oraz ich rezultatów. Interpretacja sensu działania ota-

czającego nas otoczenia oparta na rezultatach a nie domniemaniach wyobrażeń im towarzyszących zdaje się być mniej su-

biektywna. Chodzi nam w sumie o to, aby w każdej formie decyzyjności respektować te same zasady akceptacji wiedzy 

co w nauce. Oczywiście nie tylko deklaratywnie. 

 

3. Intersubiektywna komunikowalność i kontrolowalność 

Przypomnijmy, że te dwie formuły naukowości wiedzy dotyczą reguł:  

 intersubiektywnej komunikowalności,  

 intersubiektywnej kontrolowalności.  

W potocznej formule można je wyrazić tak oto: jeśli zamierzasz poddać naukowej ocenie rezultaty twojej pracy, to 

spełnić musisz dwa warunki: pierwszy z nich nakazuje używanie pojęć zrozumiałych dla grona orzekającego o wartości tego, 

co mówisz – to jest warunek intersubiektywnej komunikowalności. „Mów ich językiem” o swoich nowych odkryciach, ina-

czej nikt ciebie nie zrozumie. Tak to można ująć w formie dyrektywy nakazującej racjonalne zachowania. Drugi warunek jest 

o tyle trudny, że do jego spełnienia nie wystarcza często własna, dobra pamięć. Ten warunek dopomina się wskazania ścieżki 

postępowania, którą podąży każdy weryfikujący określone treści i otrzyma takie same rezultaty. 

Dla pełności obrazu naukowej procedury sprawdzania wiedzy należy dodać jeszcze jej trzeci element: prewidy-

styczny. Funkcja prognozowania może być jednak traktowana, jako rozwinięcie warunku intersubiektywnej kontrolowalno-

ści wiedzy. 

Brzmi to wszystko bardzo teoretycznie, ale dotyczy zdarzeń i zjawisk z codzienności: wszak nawet współczesne 

media nadają (póki co) od czasu do czasu informacje o tym, że jakieś laboratorium potwierdziło wyniki opublikowane przez 

inną organizację badawczą. Ani chybił oznacza to, że w określonej publikacji podano sposób dojścia do określonych rezulta-

tów badawczych. Przy czym nie jest to ścieżka „jak się na pomysł takiego rozwiązania wpadło”, ale „co zrobić, żeby otrzy-

mać taki wynik, jak podany jako odkrycie naukowe. 

Są to dwie różne ścieżki. O tym, jak dochodzi się do pewnych rezultatów badawczych, szczególnie istotnych od-

kryć, decyduje czasami szczęśliwy zbieg okoliczności. Jedno zdarzenie łączy ponad wszelką wątpliwość te wszelkie stany 

rzeczy: takie mianowicie, że podmiot rozwiązujący problem o nim myśli. Potocznie mawia się, że „chodzi z problemem”. 

Czasami, w realu jabłko spadnie komuś na głowę i uruchomi proces kojarzenia na temat grawitacji (Izaak Newton), a czasa-

mi tak skomplikowane problemy jak wzór benzenu śni się chemikowi ucinającemu drzemkę na fotelu przed kominkiem – 

tylko po to, aby zamknąć liniowy wzór benzenu w pierścień i wprowadzić stary problem w zupełnie nowe ścieżki rozwiąza-

nia (Friedrich August Kekulè – wzór pierścieniowy benzenu).Tak więc intersubiektywna kontrolowalność dopomina się je-

dynie wskazania ścieżki dowodzenia, że jest tak, jak się twierdzi, a nie dochodzenia do wskazanych prawd (tego, jak się na 

nie wpadło). 

Konkludując: rzetelność całego procesu radzenia sobie z wiedzą ma rodowód naukowy i opiera się na respek-

towaniu reguł intersubiektywnej komunikowalności oraz intersubiektywnej kontrolowalności. Każda dziedzina wiedzy 

dookreśla te zasady własnym kodeksem metodologicznym wynikającym z praktycznego doświadczenia oraz specyfiki ba-

dawczej dziedziny, jaką się ona zajmuje. Wskazana zasada rzetelności dotyczy wszystkich organizacji. 

Dlaczego refleksja nad współczesną organizacją miałaby nawiązywać akurat do teorii kultury J. Kmity? Przema-

wiają za tym argumenty dwojakiego rodzaju: pierwszy z nich jest konsekwencją usytuowania teorii kultury J. Kmity w dys-

kursie naukowym współczesnej humanistyki. Miejsca szczególnego ze względu na kontekst narracyjny dyskursu trwającego 

nieprzerwanie od lat 70. XX wieku, zaangażowanego zawsze w najnowsze i najważniejsze opozycyjności intelektualne, a w 

konsekwencji uzyskany przezeń uniwersalizm formuły interpretacyjnej działań nastawionych na cel. Słowem, ze względu na 

wypracowane przez Kmitę rozumienie kultury. Po wtóre, ze względu na olbrzymi potencjał tkwiących w niej, praktycznych 

zastosowań i odniesień, czekających na bardziej powszechną eksplikację. Odwołując się do licznych opracowań ilustrujących 

rzeczowość argumentów pierwszego ze wskazanych powodów, skoncentrujemy się na drugim, ilustrując na wybranych przy-

kładach potencję praktycznych zastosowań wskazanych rozwiązań autorstwa twórcy społeczno-regulacyjnej teorii kultury.  

 

4. Społeczno-regulacyjna teoria kultury – humanistyka zintegrowana 
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Wspomnieliśmy wcześniej o nowej pespektywie intelektualnej dla refleksyjności nad współczesną organizacją, któ-

ra pojawia się jako następstwo interpretacji organizacji w kanonach omawianej teorii kultury. Zacznijmy więc od tej, najo-

gólniejszej kwestii: od interpretacji organizacji  jako grupy kulturowej, nastawionej na celowe działanie.  

J. Kmita w Późnym wieku filozofii  prezentuje sedno swojej koncepcji w takiej oto formule: 

„[…] kulturę stanowią pewne systematycznie ugrupowane przekonania, i to przekonania, które - 

świadomie akceptowane lub (z reguły) milcząco tylko respektowane przez jednostki ludzkie tworzące 

określoną społeczność - regulują powszechnie, w obrębie owej społeczności, sposób podejmowania 

przez nie obszernej klasy działań. Działania te składają się na pewną całość zwaną zwykle praktyką 

społeczną. Dodać warto, że właśnie z uwagi na przytoczoną powyżej ideę nadałem swej koncepcji 

kultury miano społeczno-regulacyjnej (regulowanie działań w obrębie danej społeczności jest także 

regulowaniem relacji między jej członkami)” [18, s. 11]. 

Przedstawmy ową ideę kultury wykorzystując technikę nielinearnej komunikacji. Zacytowane treści można gra-

ficznie przedstawić jak na rys. 3. Do graficznej prezentacji teorii kultury J. Kmity wykorzystaliśmy słowa klucze wybrane z 

cytowanej treści: „kultura społeczno-regulacyjna” danej „społeczności” to „przekonania” regulujące „działania” tej społecz-

ności tworzące „praktykę społeczną” (praktykę organizacji). Przekonania są świadomie „akceptowane” lub „respektowane”. 

Graficzna forma prezentacji pozwala w sposób bardziej jednoznaczny niż zapis linearny skonstatować sedno omawianej kon-

cepcji. Tym samym pytanie o efektywność dowolnego zespołu jest w gruncie rzeczy pytaniem o przekonania, a więc 

epistemologicznym czy metodologicznym, gdyż jest pytaniem o wiedzę.  

 

 

[rysunek: 3, Organizacja badana epistemologicznie, źródło: opracowanie własne] 

 

Sprowadzenie społeczno-regulacyjnej teorii kultury do tak lapidarnej formuły jak przedstawiona powyżej – może 

pozostawiać zbyt szeroki margines możliwościom interpretacyjnym, dla których przemyślenia J. Kmity będą jedynie intelek-

tualnym pretekstem do tworzenia całkowicie odrębnych koncepcji. Nie umniejszając znaczenia także takim kierunkom analiz 

przyjmujemy tutaj formułę bardziej restrykcyjną, zakładającą ich zgodność z głównymi tezami teorii kultury J. Kmity. Przed-

stawmy je w możliwie jak najbardziej lapidarnej formule – kilku tez, aby konstatacja o przekonaniach, jako sednie koncepcji 

kultury J. Kmity została lepiej dookreślona. Dla potrzeb naszej publikacji rzeczoną koncepcję przedstawić można w formie 

sześciu tez, przy czym naszym punktem wyjścia jest humanistyka zintegrowana:  

1. Humanistyka zintegrowana (HZ) jest programem, który może być realizowany przez równolegle prowadzone 

projekty, zarówno badawcze, jak i wdrożeniowe.  

2. HZ nawiązuje do akademickiej tradycji myślenia o kulturze [37, s. 147]. 

3. HZ opiera się na tezie, iż kultura reguluje wszelkie dziedziny i odmiany aktywności ludzkiej. 

3.1. Regulacja tego typu sięga od czynności symbolicznych, po techniczno-użytkowe. 

4. Ten typ regulacji opiera się na społecznej akceptacji norm i dyrektyw: 

4.1. Normy określają wartości.  

4.2. Dyrektywy określają sposoby skutecznego osiągania wartości.  

4.3. Wybrane wartości obierane są za cele działań. 

4.4. Skuteczność działań wymaga spełnienia warunków dotyczących wartości oraz sposobów ich realiza-

cji. 

4.4.1. Wartości oraz sposoby działania muszą być w danym zespole znane. 

4.4.2. Wartości oraz sposoby działania muszą być uznane lub przynajmniej respektowane. 

5. Wartości oraz sposoby ich realizacji funkcjonują w formule przekonań kulturowych i należą do świadomości 

społecznej. 

5.1. Akceptacja i respektowanie tych przekonań traktowane jest jako: 

5.1.1. forma obecności wspólnoty w każdym rodzaju ludzkiej aktywności, 

5.1.2. podstawa więzi łączących jednostki. 

6. Perspektywa społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury stwarza podstawę integracji dyscyplin humanistycz-

nych w formule projektu HZ. 

Ostatnia teza może być rozwinięta między innymi w taki oto sposób: 

• Wyznaczony jest przedmiot opisu kulturoznawczego.  

• Idea HZ oznacza w praktyce poszukiwanie określonych reguł i wartości akceptowanych i respektowanych w 

danej wspólnocie. 

• Idea HZ otwiera możliwość pozyskiwania porównywalnych rezultatów badań dowolnych dziedzin ludzkiej 

aktywności, co niesie ze sobą określone korzyści natury poznawczej i praktycznej. 

• Koncepcja HZ jest modelem o problemowej, interdyscyplinarnej relewancji wiedzy, adekwatnym do porząd-

ku działań praktycznych, który jest z zasady problemowy oraz interdyscyplinarny. 

• W perspektywie HZ mieści się algorytmizacja działań kulturowych. 

• Istnieje możliwość zastosowania perspektywy obliczeniowej w badaniach kulturoznawczych HZ. 
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• Normy i dyrektywy traktowane są jako wymuszające aktywność motywy działania o ponadindywidualnym 

statusie. 

 Normy i dyrektywy są wiedzą proceduralną (technologiczną) o statusie kulturowym. 

• Każdy wzór kulturowy, oprócz innych elementów, określa sposób postępowania partycypujących w nim. 

• Wiedza humanistyczna zawiera w sobie opisy wartości kulturowych, które nadają działaniom ludzkim status 

celów działania. 

• Wiedza humanistyczna zawiera reguły łączące działania z celami. 

• Reguły działania wraz celami układają się we wzorce kulturowe. 

• Kulturowa wiedza proceduralna ma charakter algorytmiczny. 

• Istnieje możliwość budowania modeli dla różnych kultur przez wykorzystanie technik komputerowych – mo-

delowanie kulturowe. 

• Odróżnienie to opiera się na odmienności przekonań respektowanych oraz akceptowanych. 

Społeczno-regulacyjny model kultury J. Kmity odniesiony do badania uwarunkowań efektywności organizacji 

przedmiotem swojego zainteresowania czyni przekonania (rys. 3) regulujące działania akceptowane czy też tylko respekto-

wane w danej organizacji, nastawione na określone cele. Przekonania zawierają z jednej strony wartości, a z drugiej wiedzę o 

skutecznych sposobach realizacji tych wartości traktowanych w organizacji jako cele działania. Cele formułowane są explici-

te w strategii organizacji. Czynnik krytyczny jej efektywności – jak się o tym przekonamy później –tkwi w przekonaniach.  

Praktyczne korzyści wynikające z takiego podejścia do organizacji, iż patrzy się nań przez pryzmat przekonań bę-

dzie tematem, do którego przyjdzie nam powracać wielokrotnie przy omawianiu bardziej szczegółowych kwestii. Zaznaczmy 

tutaj jedynie, iż omawiane podejście sytuuje problematykę identyfikacji krytycznych czynników sukcesu organizacji w 

kontekście kulturowym, w obszarze przekonań, którym będziemy zajmowali się obecnie w sposób bardziej analityczny. 

Istotne jest w tym momencie dookreślenie wyróżniające dwa rodzaje przekonań: deklarowanych (akceptowa-

nych) oraz respektowanych. Określone wartości identyfikowane jako cele działania mogą posiadać swoją artykulację w po-

staci wizji, misji, strategii, taktyki działania czy wreszcie planów realizacyjnych organizacji (przekonania akceptowane). Za-

leżnie od panujących zwyczajów i regulujących je postanowień różne organizacje, w mniej czy bardziej standaryzowanej po-

staci, artykułują swoje cele oraz ścieżki ich realizacji w formie stosownych dokumentów. Generalnie ten właśnie obszar zali-

czamy do akceptowanych czy deklarowanych wartości, opartych na wiedzy o ich skutecznej realizacji – czyli przekonań de-

klarowanych. 

Przebieg realnej praktyki nie musi jednak pokrywać się z deklarowaną ścieżką realizacji i w rzeczywistości potrafi 

daleko od niej odbiegać. To, co jest deklaratywnie akceptowane w praktyce bywa, że nie jest respektowane. W praktyce re-

spektowane są inne przekonania, inna wiedza oraz wartości. Realizowane są inne cele. Jakie? W jakim stopniu, w jakiej ska-

li, zakresie? To są pytania podstawowe dla audytu efektywności organizacji. Przeprowadzać go można na wiele sposobów. 

Ostatecznie liczy się efekt. Jest nim zawsze szansa zmian. Ta jest tym bardziej prawdopodobna, im pełniejsza jest nasza wie-

dza o przekonaniach organizacji. Szczególnie tych, które są respektowane. Jest to obszar barier mentalnych i paradygmatów 

myślenia. Indeksowanie jednych i drugich jest- w naszym przekonaniu – ścieżką diagnozowania uwarunkowań efektywności 

organizacji. 

Zilustrujmy omawiany tutaj problem na przykładzie rozbieżności między deklarowaną strategią organizacji, a fak-

tycznie realizowanymi celami biznesowymi. 

 

 

„ 

Asocjacje:  

 
 Realna jest wizja powszechnej obecności organizacji, o których pisze Anna Pałubicka – gdzie pracownicy zinte-

growani są tylko podziałem pracy. Zapowiedź takiego stanu rzeczy jest jednocześnie zapowiedzią powszechności wyścigu 

szczurów, braku zaufania do siebie, uprzedmiotowienia pracownika, braku relacji przyjacielskich, powszechności pracy w 

systemie nakazowo-kontrolującym, braku utożsamiania się z firmą, sztywnego przestrzeganie procedur, eliminowania wszel-

kich niestandardowych rozwiązań, braku motywacji do pracy, itp. Krótko mówiąc, realna jest wizja powszechności takiej or-

ganizacji, w której praca przestaje dostarczać satysfakcji wykonującym ją podmiotom. 

Wspomniany model wywołuje reakcje obronne, których efektem jest obecność w organizacjach dwóch realności: 

deklarowanej oraz respektowanej. O takich organizacjach powiedzieć można, że „udają” rzeczywistość, czarują ją na modłę 

oczekiwań innych zespołów, kontrolujących ich pracę, a jednocześnie „robią swoje”. 

Prezentowane tutaj spojrzenie na organizację, przez pryzmat integracji kulturowej, przyjmuje optykę społeczno-

regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity, która pozwala opisane powyżej zjawisko identyfikować oraz rekomendować zmia-

ny przeciwdziałające ich negatywnym konsekwencjom.  

Wyznaczenie przez A. Pałubicką szczególnej roli procesom zaangażowanej komunikacji – w odbudowanie integra-

cji kulturowej organizacji – ukierunkowuje nasze zainteresowania na problematykę komunikacji wiedzy. 

Uwarunkowania procesów komunikacji wiedzy, ujęte przez nas w formule Metodyki Decyzyjności Merytorycznej, 

obejmują z jednej strony diagnostykę (Metodykę Syndromiczną), a z drugiej rekomendację zmian dotyczących procesów i 

produktów komunikacyjnych (Infobrokerstwo Systemowe).  
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