
  
  
  
  
  
  
 

 



 Przedmioty (artefakty) 
takie jak produkty, 
narzędzia i sprzęt 
służące do produkcji, 

 Działania i procesy, na 
które składają się metody 
produkcji, 

 Wiedza potrzebna do 
wykorzystania narzędzi, 
by wytworzyć produkt. 

Technologia  



Szymon Rogiński, Internety 



 Tayloryzm i fordyzm: organizacja jest technologią 

 Organizacja jako system społeczno-techniczny 

 

Technologia – Stan  



Typy technologii (James Thompson) 

 długich połączeń (long-linked) 

Technologia – Stan  

Godfrey Reggio, Koyaanisqatsi  



Typy technologii (James Thompson) 

 pośrednicząca (mediating) 

Technologia – Stan  

Juliusz Machulski, Va Banque 



Typy technologii (James Thompson) 

 intensywna 

Technologia – Stan  

David Shore, 
House, M.D. 



Procesy produkcji (transformacji) 

Produkty Standaryzowane Niestandaryzowane 

Standaryzowane Technologia długich 
połączeń 

? 

Niestandaryzowa
ne 

Technologia 
pośrednicząca 

Technologia intensywna 

Technologie według Thompsona 
Źródło: Mary Jo Hatch 1997 Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press, s. 140 

Technologia – Stan  



Koordynacja technologii, czyli jak zarządzać? 

 Technologia pośrednicząca: zbiorcza 
współzależność zadań — koordynacja przy 
pomocy reguł i procedur, 

 Technologia długich połączeń: sekwencyjna i 
zbiorcza współzależność zadań — planowanie, 

 Technologia intensywna: wzajemna zależność 
zadań — wzajemne dostosowanie. 

 

Technologia – Stan  



Typy technologii (Joan Woodward): 

 mało-seryjne 

 wielkoseryjne i masowe 

 procesy ciągłe 

 

Jak organizować? 

Technologia – Stan  



 

Rutynowość i złożoność pracy 

Złożoność technologii 

Rutynowość pracy 

Mała
a 

Dużaa 

Duża 

artyści 

rzemieślnicy 

Robotnicy przy taśmie produkcyjnej 

technicy 

Inżynierowie projektanci 

naukowcy 

Żródło: Hatch (1997) 

Za Woodward, (1965) 

Produkcja małoseryjna Produkcja masowa Procesy ciągłe 

Technologia – Stan  



Jak technologia współdziała z człowiekiem? 

Technologia – Proces 

Roman Polański, 
Pianista 



Teoria Aktora-Sieci (ANT)  – 
technologia w procesach 
organizowania (Bruno Latour) 

• Nie jest to prosty, wulgarny 
determinizm techniczny 

• Latour nie twierdzi, że 
technologia jest aktorem 

• W Down to Earth stawia to 
wyjątkowo jasno – technologią 
należy zarządzać  

Technologia – Proces 



• Organizacje holograficzne (Gareth Morgan) 
 

 

Technologia – Proces 



 

Testowanie 

Rozwój modelu podsystemu  

społecznego 

Myślenie systemowe 

Modele partykularne 

Integracja  

wiedzy 

Internalizacja  

wiedzy 

Socjalizacja 

wiedzy 

Eksternalizacja  

wiedzy 

Organizacja oparta na wiedzy 

źródło: 

Lessem & Palsule (1997) 

Technologia – Proces 

… czyli dlaczego „organizacje 
uczące się” tak rzadko się 
uczą????... - Bo bez modelu 

podsystemu 
społecznego nie ma 
uczenia się – 

technologia sama 
tego nie rozwiąże… 



Technologia jako 
superaktor 
społeczny – ludzie 
mają nadmierne 
zaufanie do 
technologii; 
demonizowanie 
lub gloryfikowanie 
(Björn Hennestad).  

 

Technologia – Proces 



Technologia – Proces  

David Graeber: 

• Technologia 

• Władza 

• Własność 



Technologia – proces  

• Determinizm technologiczny 
– optymistyczny (marksizm, 
postmarksizm, 
posthumanizm) 

• Determinizm technologiczny 
– pesymistyczny 
(posthumanizm fatalistyczny) 

• Determinizm psychologiczny 
– pragmatyczny 
(funkcjonalizm) 

• Humanizm jako alternatywa 
dla determinizów 

 

Hacking the Body 2.0, Shutter 

Flutter 



Technologia – Proces  

“Human relationships are rich 
and they're messy and they're 
demanding. And we clean 
them up with technology. 
Texting, email, posting, all of 
these things let us present the 
self as we want to be. We get to 
edit, and that means we get to 
delete, and that means we get 
to retouch, the face, the voice, 
the flesh, the body -- not too 
little, not too much, just right.” 



Technologia – Proces  

„As I talk to [my 
daughter] Rebecca 
about the pleasures of 
my corespondence 
with my mother, she 
comments sensibly: 
‘So send me a letter’. 
And so I have” 
(Shirley Turkle) 


