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Specyfika informacji i jej rola
w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem

Wstêp

W czasach kiedy nowoczesne przedsiêbiorstwa opieraj¹ siê w du¿ej mierze na
informacji, niezbêdnym staje siê umiejêtnoœæ sprawnego pozyskiwania, definio-
wania i analizowania faktów oraz zdarzeñ, które przekszta³caj¹ siê w narzêdzia
pomocne w zarz¹dzaniu firm¹. Takimi narzêdziami s¹ systemy informacyjne, któ-
re s³u¿¹ dostosowaniu funkcjonowania przedsiêbiorstwa do zmiany warunków ze-
wnêtrznych i wewnêtrznych. W wielu organizacjach, szczególnie uzale¿nionych
od procesów informowania i komunikowania — dzia³aj¹cych w warunkach silnej
konkurencji i co najmniej na poziomie rynku krajowego — w zarz¹dzaniu du¿e-
go znaczenia nabiera sprawny, efektywny system informowania. Jednoczeœnie
zarz¹dzanie tego typu przedsiêbiorstwem jest stale zorientowane na doskonalenie
systemu informacyjnego. W dobie nat³oku informacji i czêstego braku ich logicz-
nego umiejscowienia, czy te¿ niew³aœciwego ich powi¹zania, niezbêdny staje siê
system, dziêki któremu zarz¹dzanie firm¹ sta³oby siê sprawniejsze i efektywniej-
sze, dlatego te¿ zosta³ stworzony system informacji strategicznej. Realizuje on
funkcje z zakresu sprawnego pozyskiwania, gromadzenia i udostêpniania informa-
cji, pomaga nowoczesnym firmom uporz¹dkowaæ informacjê i zapewniæ w³aœciw¹
komunikacjê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Gdy uwzglêdni siê fakt, ¿e informacja
w przedsiêbiorstwie jest obs³ugiwana przez system zarz¹dzania, a pozosta³a infor-
macja, w tym doœwiadczenie zawodowe czy technologiczne jest nieewidencjono-
wane, niechronione i nieudostêpniane, to zagadnienie dobrego, zintegrowanego
systemu informacji strategicznej nabiera pierwszorzêdnego znaczenia.

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie, jak wa¿na jest informacja
w procesie zarz¹dzania organizacj¹, jak wiele jest dokonywanych czynnoœci uza-
le¿nionych od dobrego i sprawnie funkcjonuj¹cego systemu informacji strategicz-
nej. Coraz czêœciej mo¿na siê spotkaæ ze stwierdzeniem, ¿e to w³aœnie informacja
jest cenniejsza ni¿ kapita³. Wydaje siê bowiem, ¿e du¿o wiêcej mo¿na osi¹gn¹æ
dziêki posiadaniu w³aœciwej informacji we w³aœciwym czasie oraz sprawnie funk-
cjonuj¹cego systemu informacji strategicznej, ni¿ dysponowaniu nawet ogromnym
kapita³em, przy braku odpowiednich danych.



1. Informacja — pojêcie, rola i jej rodzaje

Efektownoœæ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem we wspó³czesnym œwiecie jest
uwarunkowana umiejêtnoœci¹ zastosowania posiadanych informacji, które stano-
wi¹ jej zasoby (finansowe, rzeczowe, ludzkie, informacyjne). Globalizacja za-
rz¹dzania sprawia, ¿e niezbêdne s¹ równie¿ profesjonalne systemy pozwalaj¹ce
uzyskaæ dowoln¹ informacjê z ka¿dego zak¹tka globu. Nie istnieje jedna uznana
powszechnie definicja informacji. Czêsto rezygnuje siê œwiadomie z jej definio-
wania, poprzestaj¹c na intuicyjnym, potocznym jej rozumieniu. Wspó³czeœnie na-
ukowcy nie próbuj¹ definiowaæ informacji dok³adnie i jednoznacznie1.

Istotne staje siê rozró¿nienie pojêæ „informacja”, „dane”, „wiedza”, które czê-
sto s¹ uto¿samiane ze sob¹. Wiedzê mo¿na rozpatrywaæ w znaczeniu wê¿szym
jako ogó³ wiarygodnych informacji o rzeczywistoœci wraz z umiejêtnoœci¹ ich
wykorzystywania. W spo³eczeñstwach wspó³czesnych wiedza w tym znaczeniu to
przede wszystkim, choæ nie wy³¹cznie, wiedza naukowa. W szerokim znaczeniu
jest to wszelki zbiór informacji, pogl¹dów, wierzeñ, którym przypisuje siê war-
toœæ poznawcz¹ i praktyczn¹; wiedza w tym znaczeniu mo¿e nie mieæ z nauk¹
nic wspólnego, gdy¿ czêsto odnosi siê do zjawisk, którymi nauka w ogóle siê nie
zajmuje, zawiera twierdzenia jawnie z nauk¹ sprzeczne oraz nie zak³ada koniecz-
noœci uzasadniania g³oszonych twierdzeñ za pomoc¹ procedur uznanych w nauce.
Dane dotycz¹ zjawisk samych w sobie, maj¹ charakter wysoce sterylny, Ÿród³owy
oraz nieprzetworzony.

Nasuwa siê wiêc pytanie: co to jest informacja? W artykule przyjêto, i¿ infor-
macje to przeanalizowane i przetworzone do postaci zrozumia³ej dane i wiado-
moœci, które przekazywane odbiorcy powiadamiaj¹ go o sytuacji i maj¹ dla niego
realn¹ wartoœæ w procesie decyzyjnym. Informacja jest wiêc pojêciem szerszym
ni¿ dane, chocia¿ potocznie czêsto u¿ywa siê tych okreœleñ zamiennie.

W systemie gospodarczym pojêcie „informacja” u¿ywane jest jako równowa¿-
nik pojêæ: dowolna wiadomoœæ, decyzja, nakaz, zakaz, polecenie lub sugestia.
Szczególnym, rodzajem informacji jest metainformacja [W. Flakiewicz 2002,
s. 17] (jest to informacja o danej informacji, np. informacja o miejscu przecho-
wywania informacji X). Ka¿da informacja i metainformacja wyra¿ona jest zawsze
w okreœlonym jêzyku (etnicznym, obrazowym lub dŸwiêkowym). Rozpatrywaæ j¹
mo¿na zarówno statycznie, jak i dynamicznie. W przypadku tej pierwszej uwagê
koncentruje siê na treœci informacji istniej¹cej w danym momencie, natomiast
w ujêciu dynamicznym zwracamy uwagê na jej przekaz. Przekaz ten wystêpuje
miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹ informacji, st¹d te¿ przekazywana mo¿e byæ ona miê-
dzy maszynami, miêdzy cz³owiekiem a maszyn¹, maszyn¹ i cz³owiekiem oraz
miêdzy ludŸmi. Bior¹c pod uwagê kryterium czasu, informacja dotyczyæ mo¿e
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przesz³oœci (informacja retrospektywna), stanu bie¿¹cego (informacja bie¿¹ca) lub
czasu przysz³ego (informacja prospektywna).

Ka¿dej informacji mo¿na przypisaæ cechy niezale¿ne od obserwatora, które nie
zmieniaj¹ swoich wartoœci i s¹ cechami sta³ymi. Te cechy nazwane s¹ w³asno-
œciami informacji.

Wed³ug B. Stefanowicza informacja ma nastêpuj¹ce cechy [B. Stefanowicz
1997, s. 21]:

— informacja jest niezale¿na od informatora (jest obiektywna),
— te same informacje maj¹ ró¿ne znaczenie dla ró¿nych u¿ytkowników (su-

biektywnoœæ ocen i interpretacji), zatem informacja ma dwojaki charakter: istnieje
obiektywnie, lecz przez cz³owieka jest interpretowana subiektywnie,

— ka¿da jednostkowa informacja opisuje obiekt tylko ze wzglêdu na jedn¹
jego cechê,

— informacja przejawia cechê,
— informacja jest ró¿norodna,
— informacja jest zasobem niewyczerpywalnym,
— informacja mo¿e byæ powielana i przenoszona w czasie i przestrzeni,
— informacjê mo¿na przetwarzaæ, przy tym nie ulega zniszczeniu (zu¿yciu).
Szczególnym rodzajem informacji jest informacja ekonomiczna2 [W. Flakie-

wicz 2002, s. 17]. Stanowi ona bowiem podzbiór informacji znakowych, typo-
wych dla danego jêzyka, w którym jest wyra¿ona, a mianowicie s¹ nimi litery,
cyfry i znaki specjalne (wzory arytmetyczne, matematyczne), a tak¿e zbiory
punktów, tworz¹ce linie proste lub krzywe (figury geometryczne, grafy) — w jê-
zyku obrazowym oraz mowa i dŸwiêki — w jêzyku dŸwiêkowym. Dlatego te¿
informacja ma charakter multimedialny.

Informacja ekonomiczna jest informacj¹ spe³niaj¹c¹ przynajmniej jeden z po-
ni¿szych warunków:

— jej przedmiotem s¹ zjawiska gospodarcze,
— jej u¿ytkownikiem (podmiotem) jest osoba fizyczna lub jednostka organi-

zacyjna, aktywna ekonomicznie, tzn. prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako
konsument, producent lub obiekt oddzia³ywania o charakterze ekonomicznym na
inne podmioty spo³eczne lub gospodarcze,

— jest wyra¿ona w jêzyku gospodarczym,
— powoduje skutki o charakterze gospodarczym,
— stanowi integraln¹ czêœæ systemu gospodarczego.
Informacja ekonomiczna zwraca szczególn¹ uwagê na [W. Flakiewicz 2002,

s. 18]:
— obiekty,
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— w³asnoœci obiektów,
— relacje miêdzyobiektowe,
— czas.
G³ówne rodzaje informacji ekonomicznych przedstawia tabela 1.

Wszystkie wy¿ej wymienione rodzaje informacji ekonomicznej spe³niaj¹ nastê-
puj¹ce funkcje:

— informacyjn¹ (powiadamiaj¹),
— decyzyjn¹,
— steruj¹c¹,
— modelow¹.
F u n k c j a i n f o r m a c y j n a mo¿e wyst¹piæ w formie potencjalnej lub u¿y-

tecznej. Istotne jest, ¿e ka¿da informacja u¿yteczna jest jednoczeœnie informacj¹
potencjaln¹, lecz nie ka¿da informacja potencjalna ma jednoczeœnie cechê u¿y-
tecznoœci. Aby informacja potencjalna mog³a spe³niaæ funkcje informacji u¿ytecz-
nej musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce za³o¿enia:
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T a b e l a 1

Rodzaje informacji ekonomicznej

Rodzaj Opis cech

Informacja
fotograficzna

Odwzorowuje wyró¿nione stany obiektów w ramach danej obserwacji
(obiekty, ich cechy i ich wartoœci, relacje oraz czas).

Informacja
techniczna

Jest to taka informacja faktograficzna, która odnosi siê do obiektów
technicznych (np. wyrób, surowiec, maszyna), ich cech, takich jak waga,
zu¿ycie, kolor, kszta³t itp.

Informacja
techniczno-
-ekonomiczna

Jest to taka informacja faktograficzna, której obiektami s¹ obiekty
techniczne, ale ich cechami s¹ charakterystyki ekonomiczne, np. cena,
koszt wytworzenia itp.

Informacja œciœle
ekonomiczna

Mo¿e mieæ charakter albo mikro- albo makroekonomiczny. W pierwszym
przypadku jej odniesieniem jest mikroekonomiczny system gospodarczy
(np. sprzeda¿ w danym czasie, zadanie inwestycyjne, zysk itp.).
W drugim przypadku informacja odnosi siê np. do gospodarki narodowej
(np. stopa inflacji).

Jednostkowa Dotyczy konkretnego faktu tech - ekonom (np. konkretnej transakcji,
osoby itp.).

Zagregowana Opisuje zagregowane zbiory jednorodnych obiektów jednostkowych (np.
iloœæ wytworzonych samochodów w danym czasie) lub iloœæ takich
obiektów maj¹cych wspóln¹ cechê (np. iloœæ sprzedanych samochodów
okreœlonej marki). Agregacja mo¿e wymagaæ algorytmów o ró¿nym
stopniu skomplikowania.

� r ó d ³ o: [W. Flakiewicz 2002, s. 19].



1. nale¿y zdefiniowaæ odbiorcê informacji,
2. informacja u¿yteczna wystêpuje wówczas, gdy zwiêksza wiedzê odbiorcy.
Natomiast f u n k c j a d e c y z y j n a polega na tym, ¿e decyzja jest jedn¹

z form informacji (informacja tworzy decyzjê) oraz na tym, ¿e dostarcza informa-
cji niezbêdnych do podjêcia decyzji. W ostatnim przypadku informacja powinna
dotyczyæ zarówno samego problemu decyzyjnego, jak i procedur mo¿liwych do
wykorzystania przy podejmowaniu decyzji.

Informacja strategiczna spe³nia równie¿ f u n k c j ê s t e r u j ¹ c ¹, a mianowi-
cie — przekazuj¹cy informacjê chce wywo³aæ zamienn¹ reakcjê na ni¹ u jej od-
biorcy. Inaczej mówi¹c nadawca informacji stara siê (z ró¿n¹ si³¹ i ró¿nym skut-
kiem) wp³yn¹æ na stanowisko innej osoby lub osób. Funkcja ta ma szczególne
znaczenie w przypadku decyzji kierowniczych.

Kolejna funkcja informacji to f u n k c j a m o d e l o w a n i a. Wynika ona
z faktu, i¿ system gospodarczy mo¿na uj¹æ informacyjnie, jak i z tego, ¿e syste-
mu gospodarczego nie mo¿na w pe³ni rozpoznaæ, co prowadzi do jego modelo-
wania. W praktyce najczêœciej pos³ugujemy siê modelami informacyjnymi stwo-
rzonymi z informacji tekstowych, obrazowych (modele np. matematyczne, ekono-
miczne) lub dŸwiêkowych.

2. System zarz¹dzania i system informacyjny
jako kategorie ekonomiczne

Zastosowanie wspó³czesnego systemu informacyjnego powoduje, ¿e u¿ytkow-
nik dysponuje efektywnym narzêdziem do podejmowania celowego dzia³ania. Ja-
koœæ systemu informacyjnego decyduje wiêc o jakoœci procesu zarz¹dzania.

System zarz¹dzania w organizacji mo¿na okreœliæ jako zbiór dzia³añ, które
obejmuj¹ pe³ny cykl procesu zarz¹dzania, a wiêc: planowanie i podejmowanie de-
cyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludŸmi i kontrolowanie skiero-
wane na zasoby organizacji wykonywane z zamiarem osi¹gniêcia celu w sposób
sprawny i skuteczny [R.W. Griffin 1996, s. 96]. Wszystkie dobrze dzia³aj¹ce sys-
temy zarz¹dzania maj¹ podobne cechy i musz¹ planowaæ, dokumentowaæ, mie-
rzyæ, porównywaæ, opisywaæ i korygowaæ.

Natomiast je¿eli chodzi o system informacyjny, okreœla siê go jako specyficz-
ny uk³ad nerwowy organizacji, który ³¹czy w jedn¹ ca³oœæ elementy systemu
zarz¹dzania.

System informacyjny definiowany jest w literaturze przedmiotu w ró¿noraki
sposób. Po czêœci wynika to z faktu braku jednoznacznej definicji informacji,
o czym by³a mowa we wczeœniejszym rozdziale. Definicja systemu informacyjne-
go zale¿y bowiem od celów, dla jakich ten system jest definiowany. Inaczej sys-
tem ten zdefiniuje ekonomista, a zupe³nie inaczej matematyk lub informatyk.

System informacyjny mo¿emy okreœliæ jako wielopoziomow¹ strukturê, która
pozwala u¿ytkownikowi tego systemu na transformowanie (zamianê) (T) okreœlo-
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nych informacji wejœcia (IWE) na po¿¹dane informacje, wyjœcia (IWY) za pomoc¹
procedur i modeli. W wyniku uzyskanych informacji podejmowane s¹ okreœlone
decyzje.

Dlatego te¿ konkretny system informacyjny mo¿na analizowaæ jako [J. Kisiel-
nicki, H. Sroka, 2001, s. 19]:

— wielopoziomow¹ strukturê,
— element ³añcucha decyzyjnego funkcjonuj¹cy w systemie zarz¹dzania.
Analizuj¹c system informacyjny z punktu widzenia jego struktury rozpatruje

siê przede wszystkim samo jego zachowanie niezale¿nie od zadañ, dla których
zosta³ on zbudowany. Jest to techniczna i technologiczna analiza systemu infor-
macji. Inaczej postêpujemy analizuj¹c ten sam system pod k¹tem funkcji, które
on spe³nia i jego elementy. Mo¿emy wówczas powiedzieæ, ¿e analizujemy ³añ-
cuch decyzji generowanych w wyniku dzia³ania systemu informacyjnego.

Wychodz¹c z ogólnego okreœlenia systemu informacyjnego mo¿emy stwier-
dziæ, ¿e system informacyjny dowolnej organizacji sk³ada siê z nastêpuj¹cych ele-
mentów, które zosta³y przedstawione na rysunku 2.
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SIO — system informacyjny danej organizacji;
P — podmioty, które s¹ u¿ytkownikami systemu;
ZI — zbiór informacji o sferze realnej, czyli o jej stanie i zachodz¹cych w niej

zmianach, a wiêc tzw. Zasoby informacyjne;
NT — zbiór narzêdzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, prze-

sy³ania, przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji;
O — zbiór rozwi¹zañ systemowych stosowanych w danej organizacji, a wiêc

stosowana formu³a zarz¹dzania;
ZM — zbiór metainformacji, czyli opis systemu informacyjnego i jego zaso-

bów informacyjnych;
R — relacje miêdzy poszczególnymi zbiorami.
Je¿eli chocia¿ jeden z rozpatrywanych zbiorów dotyczy sprzêtu komputerowe-

go, wówczas system ten nosi nazwê s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o. Oczy-
wiœcie stopieñ informatyzacji systemu mo¿e byæ rozmaity, w praktyce wszystkie
wspó³czesne, nawet bardzo ma³e organizacje posiadaj¹ system informacyjny zbu-
dowany z zastosowaniem sprzêtu komputerowego. Istotny problem polega jedynie
na nasyceniu systemu informacyjnego sprzêtem komputerowym (komputer wraz
z oprogramowaniem). System informacyjny zarz¹dzania jest formalnym, kompu-
terowym systemem, stworzonym w celu dostarczania, selekcjonowania i integra-
cji dostarczanej z ró¿nych Ÿróde³ informacji w celu zapewnienia aktualnych infor-
macji, niezbêdnych dla podejmowania decyzji w zarz¹dzaniu [J. Kisielnicki,
H. Sroka 2001, s. 20].

W takiej sytuacji mo¿emy stwierdziæ, ¿e system informatyczny jest to wyod-
rêbniona czêœæ systemu informacyjnego, która z punktu widzenia przyjêtych ce-
lów jest skomputeryzowana. Na system informatyczny sk³ada siê [J. Kisielnicki,
H. Sroka 2001, s. 26]:

— sprzêt (hardware),
— oprogramowanie (software),
— baza danych,
— telekomunikacja,
— ludzie,
— organizacja.
Hardware jest to sprzêt techniczny, dziêki któremu informacje s¹ nadawane,

odbierane, przetwarzane i przesy³ane. Jest to zbiór, który sk³ada siê z rozmaitych
urz¹dzeñ technicznych takich, jak: procesor, pamiêæ, urz¹dzenia wejœcia (np. kla-
wiatura), urz¹dzenia wyjœcia (np. monitor). Oprogramowanie (software)3 to ze-
staw instrukcji oraz danych przeznaczonych do wykonania dla komputera. Wystê-
puje w postaci Ÿród³owej, przeznaczonej do przygotowania i obróbki przez ludzi,
g³ównie programistów oraz postaci binarnej, przeznaczonej do wykorzystania
przez komputery, choæ u¿ytkownikiem jej dzia³ania mo¿e równie¿ byæ cz³owiek.
Oprogramowanie dzieli siê czêsto na oprogramowanie systemowe oraz aplikacje.

Specyfika informacji i jej rola w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem 147

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Software



Baza danych jest to taka organizacja zintegrowanych zbiorów danych z pewnej
dziedziny informacji, która pozwala na zaspokojenie potrzeb jednego lub wielu
u¿ytkowników. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e dopiero od czasu powstania bazy da-
nych mo¿emy mówiæ o pe³nym zastosowaniu systemów informatycznych w za-
rz¹dzaniu. Telekomunikacja jest to organizacja, sprzêt oraz oprogramowanie
umo¿liwiaj¹ce wspóln¹ pracê dwu lub wielu komputerów, a w pewnych sy-
tuacjach pozwalaj¹ca na pracê jednego komputera z terminalami. Dziêki teleko-
munikacji mo¿liwe jest po³¹czenie komputerów w regionie, kraju lub na ca³ym
œwiecie (przyk³adem takiej sieci globalnej jest Internet). Personel informatycz-
nych systemów sk³ada siê z ludzi, którzy: zarz¹dzaj¹, projektuj¹, eksploatuj¹,
konserwuj¹ system. Przygotowanie ich wszystkich decyduje o tym, czy system
bêdzie efektywny. Organizacja sprawia, ¿e poszczególne elementy systemu stano-
wi¹ ca³oœæ. Organizacja zawiera w sobie: strategie rozwoju, politykê, regu³y i za-
sady postêpowania.

Podejmuj¹c analizê najprostszego systemu informacyjnego w konsekwencji na-
le¿y stwierdziæ, ¿e miêdzy u¿ytkownikiem a zasobami danych istniej¹ powi¹zania
zwane kana³ami informacyjnymi, zatem system informacyjny integruje: nadawcê,
odbiorcê i kana³y informacyjne. Miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹ powinno funkcjono-
waæ sprzê¿enie zwrotne, które pozwala na weryfikacjê przekazanych informacji.
Sprzê¿enie zwrotne w rzeczywiœcie dzia³aj¹cym systemie informacyjnym powta-
rza siê od kilku do milionów razy i stanowi realny system informacyjny.

Analizuj¹c powy¿sze zagadnienia nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e w realnym
systemie nadawcy, jak i odbiorcy pe³ni¹ czêsto podwójn¹ rolê. Nadawca staje siê
odbiorc¹ dla poprzedniej informacji, a odbiorca mo¿e byæ nadawc¹ dla nastêpnej
informacji. Nie zmienia siê jednak rola ogniwa ³¹cz¹cego nadawcê z odbiorc¹,
czyli kana³u informacyjnego.

Przesy³aj¹c informacjê za pomoc¹ kana³ów informacyjnych musimy zdawaæ
sobie sprawê i liczyæ siê ze stratami informacyjnymi, które powstaj¹ na skutek
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System informacyjny — powi¹zania elementów

� r ó d ³ o: [J. Kisielnicki, H. Sroka 2001, s. 22].



rozmaitych zak³óceñ4. Dzia³anie tych czynników powoduje, ¿e informacja Ÿród³o-
wa ulega zniekszta³ceniu. Wielkoœæ tego zniekszta³cenia mo¿e stanowiæ podstawê
do oceny jakoœci dzia³ania systemu informacyjnego.

Aby zmniejszyæ straty wystêpuj¹ce w procesie dostarczania informacji nale¿y
d¹¿yæ do tego, aby skróciæ drogê jej powstawania. Chodzi tu nie tylko o skróce-
nie jej w sensie fizycznym, ale o wyeliminowanie ogniw poœrednich. Narzêdzia-
mi umo¿liwiaj¹cymi skrócenie tej drogi s¹ systemy informatyczne. Systemy in-
formacyjne mo¿na podzieliæ na dwa podstawowe rodzaje:

1. System informacji bezpoœredniej, gdzie miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ nie wy-
stêpuj¹ ogniwa poœrednie.
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4 Szerzej nt. zak³óceñ technicznych, semantycznych oraz pragmatycznych w: J. K i s i e l n i c k i,
H. S r o k a, Systemy informacyjne biznesu — informatyka dla zarz¹dzania. Metody, projektowanie

i wdra¿anie systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 23—24.
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R y s u n e k 4

System informacyjny — sprê¿enie zwrotne

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.
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Straty informacji w procesie jej przesy³ania

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.
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Schemat funkcjonowania systemu informacji bezpoœredniej

� r ó d ³ o: [J. Kisielnicki, H. Sroka 2001, s. 24].



2. System informacji wielopoziomowej, w którym wystêpuje, co najmniej jed-
no ogniwo poœrednie.

Dlatego te¿, nauka o zarz¹dzaniu próbuje wykreowaæ w³asne pojêcie informa-
cji. W jej w³aœnie rozumieniu informacja okreœla zadania s³u¿¹ce do realizacji ce-
lów organizacji, a œciœlej: w³aœciwoœci wiadomoœci lub sygna³u polegaj¹cego na
zmniejszeniu nieokreœlonej informacji, a tak¿e niepewnoœci, co do stanu lub dal-
szego rozwoju sytuacji, której ta wiadomoœæ dotyczy [G. Gierszewska, M. Roma-
nowska 1997, s. 222].

3. Specyfikacja systemu informacji strategicznej

W obliczu rosn¹cych potrzeb informacyjnych zarz¹dzania strategicznego we
wspó³czesnym ¿yciu gospodarczym pojawia siê wiele propozycji u³atwiaj¹cych
menad¿erom podejmowanie decyzji poprzez dostarczanie wiarygodnych informa-
cji, na których mo¿e siê oprzeæ decydent.

Czêœæ decyzji strategicznych podejmowanych w przedsiêbiorstwie powtarza siê
w cyklach rocznych lub wieloletnich, uzasadnione jest wiêc, by zasób informacji
strategicznej, który jest niezbêdny do ich podejmowania nie by³ pozyskiwany
w sposób jednorazowy, a stanowi³ wewnêtrznie spójny, stale odnawialny system.
Dlatego te¿ tworzony on byæ powinien przez ka¿de przedsiêbiorstwo na w³asne
potrzeby i do w³asnych celów. Ka¿da informacja strategiczna, tak jak ju¿ wczeœ-
niej wspomniano, posiada okreœlone cechy. Zbiór tych cech zosta³ przedstawiony
w tabeli 2.
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� r ó d ³ o: [J. Kisielnicki, H. Sroka 2001, s. 24].



Racjonalnoœæ procesu zarz¹dzania strategicznego zale¿y w szczególnoœci od
fachowoœci pozyskania informacji strategicznych i stopnia ich wykorzystania
w trakcie podejmowania decyzji strategicznych.

Odpowiednio zebrane i opracowane informacje tworzyæ bêd¹ system informa-
cji strategicznych (SIS), którego zadaniem jest pozyskanie, przetwarzanie, prze-
chowywanie, ochrona i przekazywanie informacji strategicznych dla potrzeb zbio-
ru decyzji strategicznych powtarzanych [R. Borowiecki, M. Romanowska (red.)
2001, s. 97].

Do decyzji strategicznych powtarzanych (programów) mo¿emy zaliczyæ:
— decyzje dotycz¹ce zakresu rozwoju asortymentowego,
— decyzje dotycz¹ce zakresu rozwoju rynkowego,
— decyzje dotycz¹ce sposobu rozwoju,
— decyzje dotycz¹ce wyboru Ÿróde³ finansowania rozwoju,
— decyzje dotycz¹ce sposobu konkurowania,
— decyzje dotycz¹ce strategii wobec dostawców,
— decyzje dotycz¹ce strategii wobec odbiorców,
— decyzje antykryzysowe i reorganizacji przedsiêbiorstwa,
— decyzje dotycz¹ce zakupu licencji.
Informacje, bêd¹ce podstaw¹ decyzji niepowtarzalnych mog¹ byæ gromadzone

w sposób incydentalny przez przedsiêbiorstwo, b¹dŸ kupowane od zewnêtrznych
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T a b e l a 2

Cechy informacji strategicznej

Cechy informacji Charakterystyka dla informacji strategicznej

Zakres bardzo szeroki, przekrojowy

Stopieñ agregacji zbiorczy i wysoki, informacje „skondensowane”, informacje
zagregowane

Horyzont czasu dotyczy przysz³oœci — informacje prospektywne

Postaæ sygna³u du¿a rola tzw. s³abych sygna³ów

Zwi¹zek z teraŸniejszoœci¹ niewielki; w wiêkszoœci informacje prognostyczne, informacje
diagnostyczne w mniejszym stopniu

Dok³adnoœæ ma³a; informacje przybli¿one

�ród³a g³ównie zewnêtrzne; informacje wewnêtrzne w mniejszym stopniu

Sposób opisu zjawisk w du¿ym stopniu odzwierciedlaj¹ce zjawiska jakoœciowe,
informacje iloœciowe i jakoœciowe

Stopieñ zaprogramowania niewielki, informacje w du¿ej mierze nieprogramowalne

Postaæ zarówno jawna, jak i uwik³ana

� r ó d ³ o: [R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) 2001, s. 96].



eksporterów. Z czasem czêœæ z nich w³¹czona jest do systemu, zasilaj¹c jego za-
soby. Z kolei podstaw¹ informacyjn¹ dla zbioru powtarzalnych decyzji strategicz-
nych jest sam system. Przyk³adowe strategiczne decyzje niepowtarzalne (projek-
ty) to:

— decyzje dotycz¹ce zmiany form w³asnoœci,
— decyzje dotycz¹ce zawarcia fuzji.
Poniewa¿ zakres zbioru powtarzanych decyzji strategicznych okreœlony jest

w sposób indywidualny dla ka¿dego przedsiêbiorstwa, st¹d system informacji
strategicznej równie¿ musi byæ œciœle dostosowany do potrzeb i mo¿liwoœci danej
firmy. Inne s¹ bowiem potrzeby informacyjne i mo¿liwoœci finansowe ma³ej fir-
my rodzinnej, inne œredniego przedsiêbiorstwa, a jeszcze inne du¿ego holdingu.
Dlatego te¿ w czêœci przedsiêbiorstw system ten jest przewodnikiem metodycz-
nym po Ÿród³ach i sposobach przys³ania informacji.

Pomiêdzy systemem informacji strategicznej i powtarzanymi decyzjami strate-
gicznymi istnieje sprzê¿enie zwrotne. Z jednej strony system informacji strate-
gicznej jest podstaw¹ podejmowania poszczególnych rodzajów decyzji, z drugiej
zaœ strony programy, bêd¹ce rezultatami tych decyzji, zasilaj¹ ju¿ istniej¹cy sys-
tem w nowe informacje [R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) 2001, s. 99].

System informacji strategicznej jest wiêc czêœci¹ ca³oœciowego systemu infor-
matycznego w przedsiêbiorstwie i podobnie jak on ma do spe³nienia okreœlone
funkcje.

Podstawow¹ funkcj¹ systemu informacji strategicznej jest f u n k c j a z a s i -
l a j ¹ c a. Istot¹ jej jest zbieranie, rejestrowanie i ewidencjonowanie informacji
strategicznych, które jest zwi¹zane z wyszukiwaniem i opracowaniem wielu da-
nych pierwotnych. Funkcjê tê mo¿na okreœliæ jako wejœcie systemu informacji
strategicznej.

Kolejn¹ funkcj¹ a jednoczeœnie najistotniejsz¹ jest p r z e t w a r z a n i e i n -
f o r m a c j i. W wyniku jej realizacji s¹ tworzone informacje bezpoœrednio u¿y-
teczne w celu podejmowania poszczególnych powtarzanych decyzji strategicz-
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� r ó d ³ o: [R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) 2001, s. 158].



nych. Przyœpieszenie realizacji tych funkcji powinno byæ zwi¹zane z wykorzysta-
niem technik komputerowych.

P r z e c h o w y w a n i e i n f o r m a c j i to funkcja wystêpuj¹ca w systemie
i polegaj¹ca na zapisaniu informacji strategicznych na trwa³ych noœnikach w po-
staci i formie umo¿liwiaj¹cej ich ³atwe wykorzystanie. Jest to mo¿liwe dziêki
operacji katalogowania i tworzenia baz danych.

Natomiast zadaniem czwartej funkcji, jak¹ jest p r e z e n t o w a n i e i n f o r -
m a c j i, jest dostarczenie decydentom niezbêdnych informacji strategicznych
w wymaganych przez nich terminie, miejscu, zakresie, postaci, przekroju, stopniu
agregacji. Funkcjê tê mo¿na okreœliæ jako wyjœcie z systemu informacji strate-
gicznej.

Ostatni¹ funkcj¹ jest p r z e k a z y w a n i e i n f o r m a c j i. Mo¿e siê odbywaæ
zarówno w poziomie, jak i w pionie. Jest to spowodowane tym, ¿e informacje
strategiczne niekonieczne musz¹ byæ wykorzystywane w miejscach, gdzie po-
wstaj¹.

W zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych i potrzeb danej firmy, zakres infor-
macji wchodz¹cy w sk³ad systemu informacji strategicznej mo¿e byæ bardziej lub
mniej rozbudowany. Informacje uniwersalne, które mog¹ siê znaleŸæ w systemie
informacji strategicznej, niezale¿nie od jego wielkoœci (zob. rysunek 9).

G³ównym zadaniem systemu informacji strategicznej jest wiêc ka¿dorazowo
dostarczenie decydentom pe³nej podstawy informacyjnej do podjêcia okreœlonej
decyzji strategicznej. Ma to zapewniæ przynajmniej czêœciowe ustrukturalnienie
powtarzalnych decyzji strategicznych oraz zmniejszenie zwi¹zanego z nimi ryzy-
ka i niepewnoœci.

Mo¿na wyró¿niæ piêæ elementów systemu informacji strategicznej. S¹ nimi
[R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) 2001, s. 96]: pozyskiwanie informacji
strategicznych, przetwarzanie informacji strategicznych, przechowywanie infor-
macji strategicznych, ochrona informacji strategicznych oraz przekazywanie infor-
macji strategicznych. Elementy te tworz¹ jeden, powi¹zany ze sob¹ ci¹g czynnoœ-
ci. Raz pozyskane informacje strategiczne podlegaj¹ przetworzeniu, nastêpnie s¹
przechowywane i chronione w systemie, by w ka¿dej chwili mog³y byæ udostêp-
nione decydentom do wykorzystania w procesie decyzyjnym (zob. rysunek 10).

Czynnoœci dokonywane w ramach ka¿dego z powy¿szych elementów dotycz¹
trzech kategorii informacji strategicznej: informacji o makrootoczeniu, informacji
o otoczeniu sektorowym, informacji o otoczeniu wewnêtrznym (przedsiêbior-
stwie). Identycznie jak system informacyjny przedsiêbiorstwa, system informacji
strategicznej spe³nia wiele funkcji, którym przyporz¹dkowaæ mo¿na okreœlone
elementy (rysunek 11). Tworz¹ one jeden powi¹zany ze sob¹ ³añcuch czynnoœci.
Pierwszy z elementów systemu warunkuje wystêpowanie wszystkich pozosta³ych,
w zwi¹zku z czym ma on znaczenie priorytetowe dla funkcjonowania ca³ego sys-
temu, jego jakoœci i sprawnoœci dzia³ania. Pozosta³e elementy funkcjonowania
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Informacje o strategicznych zamiarach instytucji centralnych
maj¹cych wp³yw bezpoœredni lub poœredni na dan¹ bran¿ê i sektor.

Informacje o rozwoju miêdzynarodowych stosunków
gospodarczych i handlowych, maj¹cych wp³yw na sektor.

Informacje o postêpie naukowo-technicznym
bran¿y i sektorze, pracach budowlanych.

Informacje o uwarunkowaniach ekonomiczno-finansowych gospodarki,
w zakresie bran¿y i sektora (poziom cen, stawki ce³ itp.).

Informacje o poziomie atrakcyjnoœci i mo¿liwoœciach
rozwoju danego sektora i bran¿y.

Informacje o mo¿liwoœciach wejœcia na nowe rynki,
poziomie ich atrakcyjnoœci, barierach wejœcia i wyjœcia.

Informacj
realizowanych strategiach.

e o sytuacji wewnêtrznej konkurentów,
ich zamierzeniach,

Informacje o w³asnych zasobach i œrodkach, mocnych
i s³abych stronach przedsiêbiorstwa (wyniki analizy SWOT).

Informacje o przebiegu wdra¿anej strategii dzia³ania,
wnioskach, trudnoœciach i punktach krytycznych

SYSTEM

INFORMACJI

STRATEGICZNEJ

R y s u n e k 9

Informacje wchodz¹ce w sk³ad systemu informacji strategicznej

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



systemu informacji strategicznej maj¹ charakter wtórnych dzia³añ pozyskiwania
informacji strategicznych.

System informacji strategicznej zaprojektowany, wdro¿ony i realizuj¹cy przed-
stawione na rysunku 11 funkcje w sposób w³aœciwy umo¿liwia wdro¿enie wymie-
nionych wczeœniej celów i daje organizacji wiele korzyœci.

Specyfika informacji i jej rola w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem 155

z otoczenia
sektorowego

Pozyskanie

informacji
strategicznej

Przetwarzanie

informacji
strategicznej

Przechowywanie

informacji
strategicznej

Przekazywanie

informacji
strategicznej

Ochrona

informacji
strategicznej

z makro-
otoczenia

z makro-
otoczenia

z makro-
otoczenia

z makro-
otoczenia

z makro-
otoczenia

z otoczenia
sektorowego

z otoczenia
sektorowego

z otoczenia
sektorowego

z otoczenia
sektorowego

z
przedsiêbiorstwaprzedsiêbiorstwa

zz
przedsiêbiorstwa

z
przedsiêbiorstwa

z
przedsiêbiorstwa

R y s u n e k 10

Elementy systemu informacji strategicznej przedsiêbiorstwa5

� r ó d ³ o: [R. Borowiecki, M. Romanowska (red.) 2001, s. 159].
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� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.

5 Szerzej nt. elementów systemu informacji strategicznej przedsiêbiorstwa w: System informacji

strategicznej, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,
s. 160—164.



Podsumowanie

Maj¹c œwiadomoœæ tego, ¿e bez zarz¹dzania informacj¹ w nowym rozumieniu,
przedsiêbiorstwa s¹ skazane na pora¿kê mo¿na powiedzieæ, ¿e efektywnoœæ tego
zarz¹dzania determinuje efektywnoœæ dzia³ania ca³ej organizacji. System informa-
cji strategicznej przedsiêbiorstwa, który ma immanentny charakter wobec ka¿dej
organizacji, zawiera zasoby informacyjne gromadzone w okreœlony sposób, prze-
twarza je i dostarcza odpowiednim jednostkom w celu podejmowania decyzji.
Procesy informacyjne odgrywaj¹ w przedsiêbiorstwach coraz wiêksz¹ rolê z uwa-
gi na globalizacjê rynku, wzrost konkurencji, wykorzystywanie jakoœci do uzy-
skania przewagi rynkowej, szybki rozwój technologii informacji i komunikacji.
W zwi¹zku z tempem zmian w otoczeniu i wewn¹trz samej organizacji, posiada-
nie w³aœciwych informacji i skutecznoœæ ich wykorzystania ma decyduj¹ce zna-
czenie dla ich przetrwania i rozwoju. Niematerialny charakter informacji sprawia,
¿e wystêpuje w znacznie wiêkszych iloœciach ni¿ zasoby materialne oraz, ¿e
w wielu przypadkach mamy do czynienia z subiektywizmem w jej interpretacji.
Dlatego te¿, informacja pozwala na pewnego rodzaju manipulacjê, co jest wyko-
rzystywane w celu podnoszenia jej wartoœci perswazyjnej w kontaktach wewn¹trz
i w otoczeniu przedsiêbiorstwa. Towarzysz¹ one wszystkim dziedzinom w ramach
danej organizacji. Dlatego te¿ posiadanie informacji i systemu informacji strate-
gicznej jest tak wa¿ne i tak potrzebne dla przedsiêbiorstwa bowiem taka wiedza,
przy odpowiedniej kulturze organizacyjnej pozwoli na efektywne zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem.
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