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INFORMACYJNE I POZNAWCZE
UWARUNKOWANIA RÓWNOWAGI
ORGANIZACYJNEJ
Streszczenie: Utrzymywanie równowagi w systemie społecznym wymaga odpowiedniego
ukształtowania systemu poznawczego regulatora i jest silnie zależne od jakości procesów
informowania. Głównym celem regulacji jest zabezpieczenie ciągłości procesów, a jej skuteczność zależy od wiedzy regulatora i ciągłego dopływu odpowiedniej informacji. Wszelkie
zniekształcenia tych procesów ograniczają, zarówno skuteczność regulacji, jak i efektywność
wykorzystania zasobów społecznych (naturalnych, ludzkich itp.). Dla poniesienia sprawności
systemu regulacji autor zaleca wspieranie procesów metapoznawczych podmiotu, podejmującego decyzje, w określonym miejscu systemu.
Słowa kluczowe: równowaga organizacyjna, system poznawczy i metapoznawczy organizacji.
DOI: 10.15611/pn.2014.340.64

1. Wstęp
Równowaga na poziomie organizacji jest stanem zależnym nie tylko od przebiegu
realnych procesów oraz działań regulacyjnych, realizowanych wewnątrz organizacji, ale również zewnętrznych stanów i zdarzeń stanowiących źródło presji ze strony
systemów społecznych, naturalnych oraz innych organizacji (szczególnie gospodarczych). Z tego względu opis tych zjawisk wymaga całościowego ujęcia. Podejście
redukcjonistyczne, które zawęża perspektywę badawczą do wąskiego wycinka organizacji, zwykle przyczynia się do pomijania wielu zależności ważnych dla wyjaśniania określonych zachowań organizacyjnych. W niniejszym opracowaniu, ze
względu na wymogi formalne, ograniczono się jedynie do zarysowania niezwykle
istotnych, zdaniem autora, zależności, jakie determinują realizację podstawowych
celów każdej organizacji, tj. trwanie i rozwój, które jednak w głównym nurcie teorii
organizacji pojawiają się rzadko.
Zdaniem autora istnieje uzasadniona potrzeba rozwijania teorii organizacji
w kierunkach wykraczających poza tradycyjnie ustalone granice. Wzrastająca bo-
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wiem presja procesów cywilizacyjnych wywołuje coraz bardziej widoczne zmiany
w relacjach pomiędzy systemami społecznymi a systemami naturalnymi. Człowiek
w celu skuteczniejszej eksploatacji ekosystemów tworzy coraz bardziej złożone
systemy gospodarcze, ciągle wzmacniając ich potencjał, co z jednej strony stwarza
warunki do podnoszenia poziomu jakości życia1, z drugiej zaś przyczynia się do obniżania jakości naturalnych zasobów oraz podnosi koszty ich pozyskania.
Stan takiej dychotomii stawia kreatorów polityki społeczno-gospodarczej przed
koniecznością ciągłego zabiegania o utrzymanie w równowadze całego makrosystemu. Szczególne znaczenie w tych działaniach o charakterze regulacyjnym ma zabezpieczenie ciągłości procesów w systemach naturalnych. Regulacja2 taka staje się
niezbędna w kontekście wspomnianego powyżej dynamicznego przyrostu potencjału systemów gospodarczych, a jej skuteczność jest zależna od wiedzy regulatora
i ciągłego dopływu odpowiedniej informacji.

2. Organizacja w makrosystemie –
istota i uwarunkowania równowagi
Opisywane już w dziewiętnastym wieku przez francuskiego fizjologa Claude’a Bernarda mechanizmy obronne funkcjonujące w organizmie ludzkim stały się przyczynkiem do inicjacji szerszych badań nad tymi wewnętrznymi procesami regulacji.
Znaczącą rolę w ich wyjaśnieniu miała publikacja, Wisdom of the Body z 1932 r.
W.B. Cannona. Przyczyniła się ona do upowszechnienia się pojęcia homeostazy,
określanej jako dążenie organizmu do zachowywania równowagi funkcjonalnej.
Uznanie znaczenia samoregulacji dla trwałości systemów naturalnych przyczyniło się do szerszego zainteresowania się tymi mechanizmami przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Szczególnie ważne były badania amerykańskiego
fizjologa W.R. Ashby’ego opublikowane w 1952 r. w pracy Design for the Brain.
Skonstruowany przez niego homeostat i wkład w rozwój cybernetyki stały się impulsem do podejmowania badań nad homeostazą w ramach innych dziedzin nauki.
Homeostaza w makrosystemie zależy od siły i specyfiki oddziaływania na siebie
jego elementów (tworzących strukturę makrosystemu), a także od sprawności mechanizmów regulacji. Strukturę makrosystemu tworzą systemy naturalne (ekosystemy), systemy społeczne oraz systemy gospodarcze, które można poddać dalszej
dezagregacji.
W przypadku makrosystemu, jak i każdej organizacji, istnieje konieczność określenia pożądanego stanu uporządkowania, który zapewni optymalny rozwój jego
W sferach zależnych od konsumpcji dóbr materialnych.
B. Poskrobko za regulację uznaje takie oddziaływanie na systemy, którego celem jest zneutralizowanie niekorzystnych odchyleń od norm, bez naruszania wzorca zachowania się systemu. Gdy
odchylenia te są likwidowane przez zmianę obowiązujących norm zachowania się systemu, wówczas
takie oddziaływanie nazywamy sterowaniem [Poskrobko 1998, s. 51].
1
2

728

Grzegorz Kobyłko

elementów, optymalne wykorzystanie ich potencjału, efekty synergiczne itd. W centrum uwagi przy ustalaniu norm dla procesów regulacyjnych jest człowiek jako system i element wszystkich trzech składowych makrosystemu. Kondycja człowieka,
a szczególnie jego możliwości rozwojowe są ściśle powiązane z kategorią jakości
życia, której poziom według niektórych koncepcji musi się obniżać ze względu na
granice eksploatacji systemów naturalnych (por. np. [Meadows i in. 1973]).
W literaturze przedmiotu już w połowie dwudziestego wieku pojawiły się tezy
o ścisłej zależności pomiędzy ilością zasobów a wiedzą (por. [Zimmermann 1951]).
Konsekwencją uznania tego związku jest konieczność uwzględniania zmienności
wartości (użyteczności) zasobów.
Istotę tych zależności opisał J. Dembowski, stwierdzając, iż „źródłem zasobów
jest wyłącznie ludzka wiedza. Człowiek nie może tworzyć energii i materii w pojęciu fizycznym, a jedynie wykorzystywać je do swoich celów. Możliwości wykorzystania energii i materii pochodzących ze środowiska naturalnego, a więc możliwości
przekształcenia ich w zasoby naturalne, są ściśle związane z ludzką wiedzą i umiejętnościami […]” [Dembowski 1989, s. 47].
W kontekście powyższych stwierdzeń pojawia się w literaturze przedmiotu podstawowy dylemat – w jaki sposób utrzymać optymalne tempo rozwoju systemów
społecznych i gospodarczych w relacji z systemami naturalnymi (por. [Graczyk
2009, s. 99-108]). Istnieje bowiem problem korelacji zapotrzebowania na zasoby
z ich potencjalnym przyrostem.
Należy jednak doprecyzować, iż rozwój społeczno-gospodarczy opiera się nie tylko na ilościowym wzroście zasobów, lecz także na przyroście ich użyteczności. Na
jakość życia bowiem mają wpływ pożytki powstałe z użycia konkretnych zasobów,
a zastosowanie odpowiedniej wiedzy może je znacząco zwiększyć, co potwierdza wiele przypadków opisywanych w literaturze przedmiotu (zob. np. [Kobyłko 2009]).
B. Forster w odniesieniu do wymogów zrównoważonego rozwoju formułuje następujące wytyczne:
• zasoby odnawialne nie mogą być zużywane szybciej niż stopa ich odtworzenia,
• stopa ubytku zasobów odnawialnych powinna w długim okresie być bliska zeru,
• emisja odpadów do środowiska nie może przekraczać jego zdolności absorpcyjnych [Forster 1973, s. 534-545].
Powyższe postulaty pozostają w ścisłym związku z jakością ekosystemów, tj. ich
stabilnością produktywnością i pojemnością.
Ekosystem, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, jest układem dążącym
w sposób naturalny do osiągnięcia stabilności, która jest wpisana w jego rozwój.
Nie jest to jednak układ stabilny bezwarunkowo o stałych parametrach. Na jego
zmienność wpływają procesy naturalne, jak również oddziaływania antropogeniczne [Kurnatowska 1997, s. 290]. Wpływy te określane jako antropopresja są wynikiem bezpośredniego i pośredniego eksploatowania systemów naturalnych przez
człowieka3 (zob. rys. 1).
3

Procesy te są szeroko opisane w literaturze (zob. np. [Kobyłko (red.) 2007]).
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Rys. 1. Główne obszary poznania w makrosystemie na potrzeby skutecznej regulacji

Systemy gospodarcze, których funkcjonowanie opiera się na przepływie materii
i energii, generują strumienie odpadów, w wielkości istotnie powiązanej z jednostkowymi wyborami w sferze zakupów dóbr materialnych, sposobów i czasu ich użytkowania itd. Te pojedyncze decyzje, ze względu na ich liczbę, określają szerokość
i morfologiczną strukturę strumienia, a także drogi jego przepływu.
Wszelkie przejawy niesprawności procesów przemieszczania i deponowanie
materii w systemach naturalnych powodują ujemne efekty zewnętrzne. Są to istotnej
wielkości koszty społeczne polityki gospodarczej, które w publicznych statystykach
rzadko zestawiane są z efektami rozwoju, przez co deformuje się obraz wpływu
procesów gospodarczych na jakość życia. To zniekształcenie ma również wpływ na
procesy społeczne, w tym postawy nabywcze.
Z tego względu podmioty uczestniczące w procesach materialnych przepływów
i transformacji powinny być kontrolowane, a ich zachowania regulowane. Źródła
tych obciążeń związane są z dążeniem systemów otwartych do przeciwdziałania entropii. Odbywa się to poprzez jej eksport w postaci wszelkich pozostałości z realizowanych wewnątrz procesów. Te zaś obciążają inne systemy, a szczególnie ekosystemy. W mechanizmach tych można zauważyć analogię do mechanizmów opisanych
w teorii równowagi gospodarczej, według której żadna wielkość ekonomiczna nie
może podlegać zmianom, nie pociągając za sobą, tym samym, zmiany wszystkich
pozostałych [Lange 1973, s. 290].

3. Wewnętrzna równowaga organizacyjna
W przeciwieństwie do systemów naturalnych organizacja nie ma samoistnej zdolności do homeostazy. A. Koźmiński i K. Obłój, którzy równowagę (stabilność)
utożsamiają ze zdolnością do samoregulacji, kluczową rolę regulatora przypisują
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człowiekowi realizującemu funkcję zarządzania. Istotą funkcji zarządzania jest bowiem dążenie do równowagi organizacyjnej (por. [Koźmiński, Obłój 1989, s. 23]).
Autorzy stwierdzają, iż warunek równowagi funkcjonalnej w przedsiębiorstwie jest
spełniony, gdy organizacja zdolna jest do samosterowania (formułowania celów
i powodowania ich realizacji) i utrzymywania swej struktury jako elementu wyraźnie wyodrębnionego z otoczenia. Zasoby energetyczne nagromadzone w tworzywie,
z którego zbudowana jest organizacja, muszą być regulowane, z jednej strony, w ten
sposób, by nigdzie nie tworzyły się nadmierne ich skupiska zdolne ją „rozsadzić”,
z drugiej zaś tak, by organizacja dysponowała zasobami energii umożliwiającej jej
bieżące funkcjonowanie i procesy rozwojowe oraz skuteczne kierowanie nimi także
w niekorzystnych warunkach. Zarządzanie, będące realizacją warunków równowagi
funkcjonalnej, można wyobrazić sobie jako ciąg procesów wyrównawczych [Koźmiński, Obłój 1989, s. 23].
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż każdy system musi mieć właściwe mu
mechanizmy, które z jednej strony spełniają funkcje wzrostowe, z drugiej natomiast
pchają system do równowagi. Mechanizmy zmierzające do równowagi są czasami
określane jako mechanizmy samoregulacji [Kleer 1983, s. 208].
Powyższe stwierdzenia dotyczą również przedsiębiorstw; długotrwała nierównowaga wywołuje napięcia, które niszczą wewnętrzną strukturę, jednak efekty
wzrostu, np. rezerwy finansowe, pozwalają na łagodzenie tych napięć.

4. Równowaga w systemach społecznych
W przypadku, gdy celem regulacji jest osiągnięcie i utrzymywanie równowagi
w systemie społecznym, warto zwrócić uwagę na zjawisko tzw. homeostazy społecznej. M. Mazur definicję homeostazy społecznej wyprowadza z ogólnej definicji homeostazy, określając ją jako przypadek szczególny, w którym regulatorami są
ludzie tworzący daną społeczność (por. [Mazur 1983, s. 107-115]). W cytowanej
publikacji M. Mazur słusznie podkreśla złożoność tego zjawiska, wskazując, iż równowaga utrzymywana przez homeostazę społeczną może się różnić od pożądanej
równowagi utrzymywanej przez homeostazy poszczególnych ludzi, co oznacza potencjalną sprzeczność między interesem społeczeństwa a interesem poszczególnych
jego członków [Mazur 1983, s. 107-115]
Analiza przeprowadzona przez M. Mazura w odniesieniu do relacji pomiędzy homeostazą całego społeczeństwa i homeostazą grupy społecznej pozwala na wyodrębnienie dla nich pięciu przypadków – stanów tych relacji. Warto posłużyć się nimi do
opisu relacji kształtujących równowagę w organizacji, gdyż istnieje tu ścisła analogia:
1) homeostaza społeczeństwa i homeostaza grupy są zgodne z sobą i z prawem;
znaczy to, że interes grupy jest taki sam jak interes całego społeczeństwa i pozostaje
w granicach prawa4; jest to stan określany jako praworządność,
4

Jako prawo M. Mazur określa, w tym przypadku, zespół zasad organizacyjnych.
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2) homeostaza społeczeństwa i homeostaza grupy są zgodne z sobą, ale niezgodne z prawem; znaczy to, że prawo nie odpowiada niczyim interesom, np. jest
przestarzałe; jest ono określane jako prawo nieżyciowe,
3) homeostaza społeczeństwa jest zgodna z prawem, ale niezgodna z homeostazą grupy; znaczy to, że grupa dąży do własnych korzyści ze szkodą dla społeczeństwa; jest ona określana jako grupa przestępcza,
4) homeostaza grupy jest zgodna z prawem, ale niezgodna z homeostazą społeczeństwa; znaczy to, że grupa podporządkowała sobie prawo dla własnych korzyści;
jest ona określana jako klika rządząca,
5) homeostaza społeczeństwa i homeostaza grupy są niezgodne z sobą, ale ponadto każda z nich jest niezgodna z prawem; znaczy to, że interesy grupy są niezgodne z interesem społeczeństwa, a prawo nie znajduje oparcia u nikogo; jest to
określane jako anarchia [Mazur 1983].
Z powyższego opisu wynika, iż z wyjątkiem pierwszej sytuacji wszystkie pozostałe mają charakter patologiczny. Jeśli przyjmiemy za M. Mazurem, że użyte
w opisie określenie „prawo” to zespół zasad organizacyjnych, to wszystkie opisane
warianty można zaobserwować w organizacjach, w których ujawniają się one z różnym nasileniem.
Przypadki patologii w bardzo istotny sposób wpływają na równowagę społeczną, efektywne korzystanie z zasobów społecznych, naturalnych itp. Szczególnie
podatnym gruntem dla ich powstawania jest sytuacja, w której wpływ grupy lub
jednostki na podejmowane decyzje jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do
odpowiedzialności za efekty, a jednocześnie istnieje możliwość „wygodnej” interpretacji interesu społecznego. Takie sytuacje występują częściej w instytucjach społecznych i państwowych, gdyż w organizacjach gospodarczych stosowanie mierników pieniężnych ułatwia kontrolowanie i przeciwdziałanie patologiom. Przejawem
istnienia takich zjawisk są szeroko opisywane przykłady nepotyzmu, korupcji etc.,
występujące szczególnie często w korporacjach posiadających większą autonomię
(w tym niestety także w organizacjach naukowych).
W każdej organizacji występują określone patologie, również prywatne organizacje gospodarcze nie są od nich całkowicie wolne. Różnica występuje głównie
w nasileniu tych negatywnych stanów, a także w sile i kierunkach negatywnego oddziaływania – inne podmioty ponoszą konsekwencje. W przypadku przedsiębiorstw
są nimi przede wszystkim wewnętrzni interesariusze. Potencjalne efekty zewnętrzne, przy skutecznej regulacji, mogą być monitorowane i internalizowane.

5. Wpływ procesów informowania na równowagę
Potencjał systemu poznawczego organizacji uwarunkowany jest jakością procesów
informowania. Termin ten odnosi się do przepływu informacji od nadawcy do odbiorcy. W każdej organizacji przepływy takie przebiegają pomiędzy jej elementami,
intensyfikując poznanie, tworzenie wiedzy i jej transfer.
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W każdym torze informacyjnym, czyli w sytuacji przepływu informacji od
nadawcy do odbiorcy, występuje transformacja oryginałów (tj. komunikatów na początku toru) w obrazy (tj. komunikaty na końcu toru). Relacja między dwoma oryginałami jest informacją nadawaną, a relacja między dwoma obrazami jest informacją
odbieraną. Jeżeli informacja odbierana jest identyczna z informacją nadawaną, to
jest ona transinformacją (informacją wierną, prawdziwą) [Mazur 1981, s. 79].
Transinformacja jest pożądanym stanem informacyjnego zasilania systemu poznawczego. Zwykle jednak na drodze przepływu informacji od nadawcy do odbiorcy występują zniekształcenia informacji odbieranych. Źródłem tych zniekształceń
jest informowanie pozorne oraz informowanie fałszywe [Mazur 1981, s. 80]. W obu
przypadkach dochodzi do obniżenia sprawności systemu poznawczego.
Informowanie pozorne (pseudoinformowanie) powstaje, gdy liczba obrazów jest
nierówna liczbie oryginałów, przy czym może to być [Mazur 1970, s. 118-140]:
–– informowanie rozwlekłe (pseudoinformowanie symulacyjne), gdy jednemu oryginałowi odpowiada kilka obrazów (wszystkie wyrazy w przekazie oznaczają
jedno i to samo, co daje tylko pozory obfitości informacji),
–– informowanie ogólnikowe (pseudoinformowanie dysymulacyjne), gdy kilku
oryginałom odpowiada jeden obraz (prawda zubożona, pozór prawdy).
Informowanie fałszywe (dezinformowanie) powstaje wówczas, gdy brakuje jakichś oryginałów lub obrazów, przy czym może to być [Mazur 1970, s. 141-152]:
–– zmyślanie (dezinformowanie symulacyjne), gdy obrazowi nie odpowiada żaden
oryginał,
–– zatajanie (dezinformowanie dysymulacyjne), gdy oryginałowi nie odpowiada
żaden obraz.
Opisane powyżej zależności występują zarówno na poziomie relacji pomiędzy
systemami, jak i w wymiarze wewnętrznym pomiędzy elementami konkretnego
systemu (organizacji). Wszelkie zniekształcenia deformują obraz rzeczywistości
i utrudniają poznanie, negatywnie wpływają na jakość podejmowanych decyzji
i koszty ich przygotowania. Natomiast dezinformacja prowadzona przez organizację w relacjach z podmiotami zewnętrznymi stanowi źródło kosztów zewnętrznych,
chociaż dla niej może być sposobem na dodatkowe korzyści.
Ocena skali tego zjawiska oraz identyfikowanie wszelkich przejawów zniekształceń jest celem metapoznania, a skuteczność takiej kontroli istotnie wpływa na
inteligencję organizacji. Niewykryte przypadki dezinformowania obniżają sprawność poszczególnych podmiotów (np. kooperantów) realizujących swoje cele, gdyż
w ich następstwie wzrasta ryzyko błędnych decyzji i w konsekwencji obniża się
efektywność korzystania z zasobów. Jest to istotny czynnik podnoszący koszty zewnętrzne funkcjonowania systemów gospodarczych, niesłusznie pomijany w literaturze przedmiotu5.

5

Zagadnienie to zostało szerzej omówione w [Kobyłko 2010, s. 389-404].
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W ramach działań metapoznawczych kontroli powinien zostać poddany również
proces wzbogacania informowania o domniemanie (parainformowanie), gdy z informacjami nadawanymi i odbieranymi sumują się informacje uprzednio zapamiętane
(parainformacje) przez nadawcę i odbiorcę, zwłaszcza że domniemanie może być
nietrafne.
Efekty tego typu procesów informacyjnych M. Mazur systematyzuje jako (por.
[Mazur 1970, s. 153-170]):
–– domniemanie trafne, gdy parainformacje u odbiorcy są takie same jak u nadawcy (na tym polega rozumienie słów, zdań, aluzji, dzieł sztuki itp.),
–– domniemanie nietrafne, gdy parainformacje u odbiorcy i nadawcy są niejednakowe (prowadzi to do nieporozumień),
Domniemanie nietrafne może być bezpodstawne, gdy parainformacje są u odbiorcy, a nie ma ich u nadawcy (np. dopatrzenie się aluzji, której nie było), lub
niedomyślne, gdy parainformacje są u nadawcy, a nie ma ich u odbiorcy (np. niedopatrzenie się aluzji, która była) [Mazur 1970].
Parainformowanie stanowi szczególny problem w relacji producent–nabywca ze
względu na asymetrię wiedzy czynnik ten powinien być uwzględniony przy kształtowaniu systemu kontroli procesów informowania. Asymetria ta może dotyczyć
zarówno wiedzy o produkcie, w tym o procesach wytwarzania (ich uciążliwości
itd.), jak i wiedzy o preferencjach nabywcy6. Przedsiębiorstwa zwykle wykorzystują
swoją wiedzę, a ściślej niewiedzę nabywcy, do budowania własnej przewagi w tych
relacjach i skutecznej modyfikacji ich zachowań rynkowych.
Identyfikacja wielowymiarowych konsekwencji występowania tych zjawisk
powinna być uwzględniana przy działaniach regulacyjnych, ukierunkowanych na
kształtowanie struktur na poziomie wyższym tj. w makrosystemie.
Kompletność systematyki wymaga uzupełnienia zbioru pojęć o metainformowanie, czyli informowanie o informowaniu.
Podobnie jak informowanie również metainformowanie może być wierne, pozorne (rozwlekłe lub ogólnikowe), fałszywe (zmyślanie lub zatajanie) bądź polegać
na domniemaniach (trafnych lub nietrafnych) (por. [Mazur 1970]).

6. Podsumowanie
Tworząc zatem system regulacji zorientowany na kształtowanie strumieni materialnych i informacyjnych, należy opisane powyższej zależności uznać za podstawowe
obszary poznania. Praktyka wskazuje, że ograniczenie regulacji jedynie do wspierania odpowiedzialnych decyzji nabywczych jest niewystarczające dla utrzymania
równowagi na poziomie makrosystemu. Stąd konieczność stosowania bardziej restrykcyjnych instrumentów prewencji (np. nakazów, zakazów, kar, podatków itd.),
by ograniczyć presję zachowań naruszających równowagę w makrosystemie. Przyj6

Problem ten szerzej został opisany w [Kobyłko, Tabaszewska 2007, s. 84-91].
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mując, iż stan taki pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów pozostających w dyspozycji społeczeństwa, ingerencja regulatora wydaje się uzasadniona. Ingerencja
w mechanizmy społeczne i rynkowe jest jednak sferą bardzo delikatną, gdyż naruszenie społecznej homeostazy lub równowagi organizacyjnej podmiotu istotnego
dla lokalnej społeczności wyznacza granice racjonalności takiej decyzji. Jest to więc
sfera, która wymaga dogłębnego poznania, głębokiego na tyle, by wytworzyć wiedzę pozwalającą decydentowi przewidywać skutki ich stosowania.
Dopełniającym wymiarem poznania są jakościowe zmiany w ekosystemach,
z których pozyskiwane są materialne zasoby, oraz w tych, w których deponowane są
poprodukcyjne i pokonsumpcyjne pozostałości (zob. rys. 1).
Psychologiczna koncepcja człowieka, opisująca go jako układ przetwarzający
informacje, ma swoje odniesienie również do człowieka – regulatora, podejmującego określone decyzje, których jakość uzależniona jest od poprawności procesów
poznawczych, konstruowanych przez decydenta. Jakość procesu poznawczego, który na potrzeby niniejszego opracowania, można zdefiniować, jako zespół czynności
poznawczych, podejmowanych w celu poszerzenia wiedzy o przedmiocie poznania,
jest zdeterminowana poprawnością przebiegu tych czynności. Poznanie rzeczywistości funkcjonowania poszczególnych elementów zarówno organizacji jak makrosystemu wymaga zgłębiania specyfiki czynności poznawczych i metapoznawczych
człowieka podejmującego decyzje w określonym miejscu systemu. Zadanie takie
wymaga ciągłego poszerzania wiedzy poprzez angażowanie interdyscyplinarnych
zespołów badawczych, pozwalających na rozwijanie teorii organizacji w oparciu
o szersze spektrum narzędzi poznawczych, dostosowanych do specyfiki nowych
wymiarów poznania.
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INFORMATION AND COGNITIVE CONDITIONALITY
OF ORGANIZATIONAL BALANCE
Summary: Maintaining balance in the social system requires a proper configuration of the
cognitive system controller and is strongly dependent on the quality of its information. The
main objective of regulation is to ensure the continuity of the processes, and its effectiveness is dependent on the knowledge of the controller and the continuous flow of relevant
information. Any distortion of these processes reduces both the effectiveness of regulation
and efficiency in the use of social resources (natural, human, etc.). For efficiency incurred
by the regulatory system, the author recommends to support the metacognitive processes of
decision-makers.
Keywords: organizational balance, cognitive and metacognitive system of organization.

