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Abstract
In the 21st century, the age of new technologies, information and knowledge 

are considered to be the most importants intangible assets of modern enterprises, 
to build a sustainable competitive advantage. The importance of the value of these 
sources, results in the taking of appropriate action by the undertakings in the field of 
information security management.

The aim of this study is to show the nature and complexity of the concept of 
information, specify its value, and the presentation of key issues related to the 
information security in the knowledge-based economy.

Streszczenie 
W XXI w., wieku nowych technologii, informac�a i wied�a uwa�ane s� �a na�- w., wieku nowych technologii, informac�a i wied�a uwa�ane s� �a na�-

wa�nie�s�e niematerialne aktywa współc�esnych pr�edsiębiorstw, słu��ce budowaniu 
trwałe� pr�ewagi konkurency�ne�. Znac�enie wartości tych �asobów skutku�e pod�ę-
ciem pr�e� pr�edsiębiorstwa stosownych d�iałań w �akresie �ar��d�ania be�piec�eń-
stwem informac�i. 

Celem ninie�s�ego opracowania �est uka�anie istoty i �ło�oności po�ęcia „infor-
mac�a”, określenie �ego wartości ora� pr�edstawienie kluc�owych kwestii �wi��anych 
� be�piec�eństwem informac�i w gospodarce oparte� na wied�y. 
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Wprowadzenie 
Wszystko ma swoją cenę. 

A informacja to jeden z najdroższych towarów na świecie.
Paulo Coelho-Zahir

Współc�esny świat funkc�onu�e w warunkach nieustannie postępu��cych 
�mian. Ka�da �miana sta�e się imperatywem w �ar��d�aniu współc�esnym pr�ed-
siębiorstwem. Informac�a i wied�a to dwa główne �asoby, które stanowi� wy-
�nac�nik ówc�esne� gospodarki określane� mianem gospodarki oparte� na wied�y. 

Informac�a �awarta �est w ka�dym reali�owanym d�iałaniu pr�edsiębior-
stwa, poc�yna��c od kwestii organi�acy�nych, pr�e� technologie, informa-
c�e o klientach i konkurenc�i, końc��c na poleceniach wydawanych pr�e� 
pr�eło�onych pracownikom. naturalne �est �atem, �e informac�a traktowa-
na �est �ako podstawowy �asób w systemach �ar��d�ania, poniewa� to na 
�e� podstawie pode�mowane s� decy��e, be� których niemo�liwe �est spraw-
ne funkc�onowanie pr�edsiębiorstwa. Wied�a i informac�a to niew�tpliwie 
główne komponenty wpływa��ce na pr�ewagę konkurency�n� pr�edsiębior-
stwa w nowe� gospodarce. 

W artykule pod�ęto próbę uka�ania istoty i �ło�oności po�ęcia „informac�a”, 
określono �e� �nac�enie, funkc�e, cele ora� wartości, �akie pełni w d�isie�s�e� go-
spodarce, w gospodarce oparte� na wied�y. ro�patru��c wartość i �nac�enie infor-
mac�i dla współc�esnych pr�edsiębiorstw, określono równie� d�iałania �wi��ane 
� �apewnieniem ich be�piec�eństwa. artykuł ma charakter opisowy stanowi�-
cy podstawę do dals�ych ro�wa�ań � uw�ględnieniem badań empiryc�nych. 

Gospodarka oparta na wiedzy
U progu nowe� fa�y ro�wo�u społec�no-gospodarc�ego, pr�e�awia��ce� się 

ks�tałtowaniem społec�eństwa informacy�nego, informac�a i wied�a odgry-
wa�� kluc�ow� rolę. Współc�esna koncepc�a w�rostu gospodarc�ego �akła-
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da w�rost inwestyc�i w kapitał lud�ki i innowac�e. d�iałania w tym �akresie 
pr�ynos�� po�ytywne efekty �wi��ane pr�ede ws�ystkim � ro�pows�echnie-
niem wied�y i informac�i. 

Koncepc�a gospodarki oparte� na wied�y po�awiła się wra� � poc��t-
kiem lat 90. XX wieku. Podstawę ro�wo�u te� koncepc�i upatrywano w ro-
sn�cym �nac�eniu globali�ac�i ora� postępie technologic�nym (Makul-
ska, 2012, s. 170). Jedna � pierws�ych definic�i, któr� opracowali autor�y 
raportu oeCd, �akłada, �e gospodarka oparta na wied�y to gospodarka, 
która be�pośrednio ba�u�e na produkc�i, dystrybuc�i ora� stosowaniu wie-
d�y i informac�i (oeCd, 1999). W literatur�e pr�edmiotu spotkać mo�na 
wiele interpretac�i �agadnienia nowe� gospodarki – gospodarki oparte� na 
wied�y. P. drucker u�mu�e ten rod�a� gospodarki �ako „por��dek ekono-
mic�ny, w którym wied�a, a nie praca, surowce lub kapitał, �est kluc�owym 
�asobem; por��dkiem społec�nym, w którym nierówność społec�na, opar-
ta na wied�y �est głównym wy�waniem, ora� systemem, w którym r��d nie 
mo�e być postr�egany �ako ten, który ma ro�wi��ywać społec�ne i ekono-
mic�ne problemy” (drucker, 1994, s. 55). Z kolei a.K. Koźmiński poda�e, 
�e „gospodarka oparta na wied�y to taka gospodarka, w które� d�iała wiele 
pr�edsiębiorstw, które na wied�y opiera�� swo�� pr�ewagę konkurency�n�” 
(Koźmiński, 2011, s. 45–50). 

anali�u��c ró�ne pode�ścia określa��ce now� gospodarkę, trudno wska�ać 
�edn� definic�ę, która w pełni oddawałaby �e� �nac�enie. Ws�ystkie interpre-
tac�e s� głównie opisowe, �awiera��ce �biór cech, którymi powinna charak-
tery�ować się gospodarka oparta na wied�y. W myśl tych ro�wa�ań mo�na 
pr�y��ć, �e ba�u�e ona na c�terech filarach (Puc�kowski, 2009, s. 89–95):
 otoc�enie instytuc�onalnoprawne,
 edukac�a i inwestyc�e w kapitał lud�ki,
 systemy innowacy�ne, 
 infrastruktura informacy�na.

budowanie gospodarki oparte� na wied�y sprowad�a się pr�ede ws�yst-
kim do twor�enia odpowiednich warunków spr�y�a��cych powstawaniu 
i funkc�onowaniu pr�edsiębiorstw opiera��cych sw� d�iałalność nie tylko na 
wied�y, ale tak�e właściwe� informac�i. W ogólnym �ało�eniu wied�a trak-
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towana �est �ako główny c�ynnik ks�tałtu��cy now� strukturę produkc�i ora� 
postęp społec�no-gospodarc�y. U�nawana �est �a produkt stanowi�cy źró-
dło pr�ewagi konkurency�ne�. Jako �asób organi�ac�i wied�a to „aktywa in-
telektualne będ�ce sum� wied�y po�edync�ych pracowników ora� �espołów 
pracowników, które organi�ac�a wykor�ystu�e w swoich d�iałaniach. Zasoby 
wied�y obe�mu�� równie� dane i informac�e, na których ba�ie budowana �est 
wied�a indywidualna i �biorowa” (Probst, raub, romhardt, 2002, s. 12–20). 
Wied�a w funkc�i �asobu u�nawana �est równie� �a strategic�ne aktywa. 
nale�y podkreślić, �e wied�a sama w sobie nie pr�yc�ynia się do w�rostu 
gospodarc�ego; �ako �asób �ale�na �est od wielu c�ynników, t�. od kultury 
i �e� składników (wartości, symboli, ideologii), ale pr�ede ws�ystkim od in-
formac�i (ols�ewski, 2014, s. 62–68). dlatego wied�a powinna być u�mowa-
na � informac�� �ako �ło�ona całość. Informac�a, �ako �asób ekonomic�ny, 
traktowana �est �ako �biór ró�nych informac�i potenc�alnie u�ytec�nych do 
prowad�enia d�iałalności gospodarc�e�. Jak poda�e J. oleński, „informa-
cy�ny �asób ekonomic�ny stanowi� ws�elkie potenc�alnie u�ytec�ne �biory 
informac�i i metainformac�i, �gromad�one i pr�echowywane w c�asie, mie�-
scu ora� pr�y wykor�ystaniu technologii i organi�ac�i umo�liwia��cych ich 
wykor�ystanie pr�e� u�ytkowników finalnych informac�i, d�iała��cych �ako 
podmioty ekonomic�ne w gospodarce” (oleński, 2000, s. 161).

ro�patru��c �ale�ność tych �asobów, mo�na �adać pytanie: co odró�nia 
�asoby informac�i i wied�y od po�ostałych �asobów organi�ac�i? odpowie-
d�i� na to pytanie sta�e się opis własności informac�i spor��d�ony pr�e�  
h. Clevelanda, który �akłada, �e informac�a:
 podnosi swo�� wartość wra� � �e� ro�pows�echnianiem i kor�ystaniem,
  podlega kompres�i, mo�e być stres�c�ana, kondensowana c�y integrowa-

na,
 mo�e być transportowana natychmiast, 
  mo�e �astępować inne �asoby, np. �asoby fi�yc�ne,
 �est pod�ielna.

Informac�a po�awia się w ró�nych kontekstach i wyra�ana �est na ró�ne 
sposoby, pr�e� co �ysku�e na wartości. 

ro�patru��c �ało�enia gospodarki oparte� na wied�y, warto �wrócić uwa-
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gę na �e� podstawowy problem, a �ara�em wy�wanie, �akim �est po�nanie ora� 
właściwe określenie mechani�mów odd�iału��cych na pr�emiany i ro�wó�. 
do podstawowych składników ks�tałtu��cych now� gospodarkę nale�y �a-
lic�yć pr�ede ws�ystkim �ar��d�anie procesami gospodarc�ymi, ale równie� 
umie�ętne kierowanie ludźmi na ws�ystkich s�c�eblach, �arówno wymus�a-
��ce efektywność, �ak i stymulu��ce ro�wó�. gospodarkę, które� głównym 
wy�nac�nikiem �est wied�a i informac�a, określa�� charakterystyc�ne cechy, 
do których mo�na �alic�yć �mienność otoc�enia, potr�ebę pr�emiany społe-
c�eństwa pr�emysłowego w informacy�ne, a co na�wa�nie�s�e – wypracowa-
nie �dolności odpowiedniego dostępu do informac�i, umie�ętnego ich pr�e-
twar�ania i adaptac�i do �achod��cych �mian (Skr�ypek, 2009, s. 35–44). 

W warunkach gospodarki oparte� na wied�y następu�e �nac�ny ro�wó� 
technologii intelektualne�. Jak poda�e S. gellerman, kompetenc�� o kluc�o-
wym �nac�eniu dla w�rostu efektywności pr�edsiębiorstw w ówc�esne� go-
spodarce �est �dolność do pr�eka�ywania wartościowych informac�i swoim 
c�łonkom, gdy� be� sprawne� komunikac�i pomięd�y pos�c�ególnymi c�łon-
kami organi�ac�i ws�elkie �e� atuty nie posiada�� �nac��ce� wartości (Skr�y-
pek, 2009, s. 275). dlatego w myśl tych ro�wa�ań słus�ne sta�e się stwier-
d�enie, �e głównym �ało�eniem gospodarki oparte� na wied�y powinno być 
odpowiednie �ar��d�anie informac��.

Wartość informacji i ich znaczenie  
dla przedsiębiorstw

Informac�a �est po�ęciem dość abstrakcy�nym, które trudno �edno�nac�nie 
�definiować. Słownik języka polskiego określa po�ęcie informac�i w tr�ech ka-
tegoriach, �ako (Słownik języka polskiego PWN, wersja elektroniczna, 2016): 
  wiadomość o c�ymś lub �akomunikowanie c�egoś,
  d�iał informacy�ny,
  dane pr�etwar�ane pr�e� komputer. 

Z kolei J. rata�ewski pode�mu��c �ako pierws�y w Polsce próbę �definio-
wania informac�i, wyodrębnił dwa pode�ścia: podmiotowe i pr�edmiotowe. 
W u�ęciu podmiotowym określa��cym c�ynność informac�i pr�y��ł, �e �est to 
„�biór określonych c�ynności c�y te� d�iałań dla wytwor�enia, pr�etwar�a-
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nia, maga�ynowania, pos�ukiwania, udostępniania i odbierania wiadomości 
(treści, �nac�eń) dotyc��cych określonego pr�edmiotu (obiektu)” (rata�ew-
ski, 1973, s. 9). natomiast informac�a w u�ęciu pr�edmiotowym, po�mowana 
głównie �ako wiadomość, to „w�a�emny �wi��ek międ�y co na�mnie� dwoma 
pr�edmiotami (obiektami, organi�mami), �ło�ony �e �nac�enia (treści) i no-
śnika fi�yc�nego (formy), słu��cy do pr�eka�ania sygnałów �ednego pr�ed-
miotu (obiektu, organi�mu) drugiemu pr�edmiotowi (obiektowi, organi-
�mowi)” (rata�ewski, 1973, s. 9). 

W ro�winięte� gospodarce rynkowe� informac�a wysuwa się na pierws�e 
mie�sce �ako kluc�owy element systemu informacy�nego organi�ac�i. dla lep-
s�ego �ro�umienia �arówno istoty, �ak i �nac�enia informac�i wa�ne �est �ro-
�umienie �e� podstawowych cech i funkc�i. 

do na�wa�nie�s�ych cech informac�i nale�y �alic�yć:
  dostępność – �e� miar� �est to, �ak wiele c�asu i pienięd�y tr�eba poświęcić, 

by u�yskać informac�ę,
  aktualność – dostępna w c�asie umo�liwia��cym właściwe d�iałanie,
  r�etelność – wynika � dokładności i metody re�estrowania r�ec�ywistych 

�dar�eń,
  u�ytec�ność – opisywana stopniem pr�ydatności do pode�mowania decy-

��i � pomoc� nowe� informac�i, 
  istotność – określana �ako potr�eba informacy�na w dane� sytuac�i, we wła-

ściwym c�asie i mie�scu,
  elastyc�ność – �dolność do aktuali�ac�i informac�i w systemie ora� nie-

ustanne dostosowywanie się do �mienia��cych się potr�eb informacy�nych 
u�ytkownika, 

  poufność – dostępność wybranych informac�i dla wybrane� grupy u�yt-
kowników ora� spec�alna ich ochrona, 

  ekonomic�ność – mo�liwość po�yskania informac�i po na�ni�s�ych 
kos�tach. 

Informac�a �est równie� mobilna i niewyc�erpywana, pr�e� co mo�e być 
pr�emies�c�ana �arówno w c�asie, �ak i w pr�estr�eni. anali�u��c własności in-
formac�i, warto równie� �wrócić uwagę na bard�o istotn� cechę, mianowicie 
asymetryc�ność. asymetria spowodowana �est pr�ede ws�ystkim tym, �e ro�-
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kład informac�i �est nierównomierny. Wynika to głównie � tego, �e nie ws�yscy 
ma�� �ednakowy dostęp do pewnych informac�i �e w�ględu na ró�nego rod�a�u 
c�ynniki, �ak np. kos�t po�yskania informac�i c�y pows�echność źródeł. 

Informac�a w organi�ac�ach pełni równie� wiele funkc�i. do na�wa�nie�-
s�ych �alic�a się m.in. funkc�ę decy�y�n� i steru��c�. funkc�a decy�y�na de-
terminu�e wybór dokonywany pr�e� decydenta. W procesie pode�mowania 
decy��i głównym �adaniem informac�i �est dostarc�anie odpowiedniego i r�e-
telnego opisu dane� sytuac�i, tak aby decy��a �ostała dokonana w stanie �ak 
na�mnie�s�e� niepewności. Z kolei funkc�a steru��ca polega pr�ede ws�ystkim 
na skłanianiu odbiorcy informac�i do wykonania określonych d�iałań, �akie 
s� intenc�� nadawcy. 

W literatur�e pr�edmiotu w kontekście �ar��d�ania organi�ac�� spotkać 
mo�na równie� funkc�e pomocnic�e, które odnos�� się do: nawi��ywania 
kontaktów, umo�liwienia komunikac�i, wspierania procesu �mian, c�y te� 
twor�enia wied�y. 

Współc�esne pr�edsiębiorstwa traktu�� informac�ę cora� c�ęście�, obok 
�iemi, kapitału i pracy lud�kie�, �ako c�warty c�ynnik produkc�i (Mala-
ra, r�ęchowski, 2011, s. 13–15). Pode�ście to c�yni � informac�i element 
strategic�ny w produkc�i o stosunkowo więks�ym �nac�eniu ni� po�o-
stałe w procesie wytwar�ania. Jednak�e globali�ac�a informac�i i wied�y 
ora� ro�wó� nowych technologii sprawiły, �e dociera do nas cora� więce� 
informac�i, pr�e� co sta�emy się w pewnym stopniu obiektem manipula-
c�i. du�y nadmiar informac�i wymus�a na odbiorcy pode�mowanie wielu 
d�iałań ma��cych na celu dokonanie odpowiednie� ich selekc�i. anali�u��c 
kwestie �wi��ane � nadmiarem informac�i, warto �adać pytanie o wartość 
informac�i, głównie dlatego, �e informac�a nale�y do c�ynników, których 
os�acowanie dostarc�a wielu problemów. Z definic�i wynika, �e informa-
c�a �est praktyc�nie niemier�alna, dlatego te� trudno �� �obra�ować dany-
mi ilościowymi, chocia� w literatur�e mo�na odnaleźć pośrednie metody 
s�acowania wartości informac�i (Tr�aska, 2011). Pr�e� wielu informac�a 
u�nana �est �a dobro, c�ęsto porównywalne do dóbr public�nych, ale r��-
d��ce się własnymi prawami. dlatego podkreśla się, �e miar� �e� warto-
ści �est pr�ede ws�ystkim miara, w �akim stopniu uleps�a, c�y te� ułatwia 
osi�gnięcie po��danego celu. Zatem mo�na pr�y��ć, �e metody badania 
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wartości informac�i s� ściśle �ale�ne od obs�aru �e� wykor�ystania, a rod�a� 
informac�i �ale�ny �est w główne� mier�e od charakteru �e� wykor�ystania. 

ro�wa�a��c �ednak dale� temat �wi��any � wartości� informac�i, nale�y 
odnieść się pr�ede ws�ystkim do dwóch klasyc�nych koncepc�i wartości, 
mianowicie wartości u�ytkowe� danego dobra �aspoka�a��ce� lud�kie po-
tr�eby ora� wartości wymienne�, która stanowi pr�edmiot wymiany na inne 
dobro (osiatyńska, 1998, s. 23–25). Problemy �wi��ane � interpretac�� tych 
dwóch koncepc�i sta�� się podstaw� do tego, �e wartość informac�i w pr�ed-
siębiorstwie musi być postr�egana �ako suma �e� wartości składowych okre-
ślanych w kontekście ws�ystkich �adań, do których �est wykor�ystywana. 
Jednak�e skala tego problemu narasta wra� �e w�rostem ilości �adań c�y ich 
ró�norodności�. ró�ne teorie odnos��ce się do wartości informac�i skupia-
�� się pr�ede ws�ystkim na funkc�i decy�y�ne�. dlatego mo�na pr�y��ć, �e 
wartość informac�i w odniesieniu do funkc�i decy�y�ne� wynika w główne� 
mier�e � ró�nicy pomięd�y elementami pod�ętych decy��i �arówno � wy-
kor�ystaniem, �ak i be� wykor�ystania ro�patrywane� informac�i. Trudno-
ści �wi��ane � os�acowaniem te� ró�nicy stały się podstaw� ro�patrywania 
koncepc�i wartości na tr�ech płas�c�y�nach: normatywne�, realistyc�ne� 
i subiektywne� (oleander-Skorek, 2007, s. 73–75). 

Źródłem normatywne� koncepc�i wartości informac�i �est teoria decy��i. 
W myśl te� teorii decydent posiada pewne informac�e, �ak np. wyst�pienie 
pewnych �dar�eń �wi��anych � pode�mowaniem określonych decy��i. Pr�y-
�ęcie takiego �ało�enia o�nac�a, �e ma ono �astosowanie �edynie w pr�ypad-
ku decy��i ustrukturali�owanych. Jednak�e sytuac�e decy�y�ne w odniesieniu 
do omawiane� teorii podlega�� pod�iałowi na tr�y kategorie �e w�ględu na 
stopnień pewności decydenta co do wyst�pienia w pr�ys�łości określone-
go stanu natury. Pierws�a kategoria określa całkowit� pewność decydenta. 
druga posiada element ry�yka, �godnie � którym decydent nie ma pew-
ności co do tego, �aki stan natury wyst�pi, choć �na prawdopodobieństwo 
�ego wyst�pienia. ostatnia kategoria odnosi się do całkowite� niepewności 
decydenta. decydent nie wie, który � mo�liwych stanów wyst�pi, ani te� nie 
�na prawdopodobieństwa ich wyst�pienia. ro�patru��c te tr�y kategorie, 
nale�y pr�y��ć, �e ró�nica w pode�mowaniu decy��i �est nic�ym innym �ak 
ró�nic� w posiadanych pr�e� decydenta informac�ach. ogólnie teoria decy��i 
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dopus�c�a określenie wartości informac�i �edynie w pr�ypadku decy��i po-
de�mowanych wielokrotnie pr�y mo�liwie nie�miennych warunkach, w tym 
informac�i o stanie natury, który wyst�pi w pr�ys�łości, ora� informac�i okre-
śla��ce� prawdopodobieństwo wyst�pienia w pr�ys�łości pos�c�ególnych sta-
nów natury. W teorii decy��i pr�y s�acowaniu wartości ro�wa�anych typów 
informac�i �akłada się rac�onalność decydenta. 

Inne u�ęcie wartości informac�i pre�entu�e rac�onalna koncepc�a, któ-
ra opiera się na �ało�eniu, �e wartość informac�i wynika pr�ede ws�ystkim 
� ró�nicy pomięd�y efektami pod�ętych decy��i �arówno � wykor�ystaniem 
informac�i, �ak i be� wykor�ystania informac�i. W tym pode�ściu proces de-
cy�y�ny stanowi pewnego rod�a�u skr�ynkę, w które� element we�ścia stano-
wi� informac�e, �akie s� dostępne decydentowi, � kolei elementem wy�ścia 
s� decy��e, które wywołu�� określone, mier�alne skutki. S�acowanie wartości 
informac�i w koncepc�i realistyc�ne� �est u�asadnione, w pr�ypadku gdy pro-
blem decy�y�ny �est nieustrukturali�owany, w którym �asadnic�� rolę odgry-
wa c�ynnik lud�ki. 

nieco inne pode�ście pre�entu�e koncepc�a wartości subiektywne�, któ-
ra polega w główne� mier�e na określeniu wartości informac�i na podstawie 
c�y�egoś pr�eświadc�enia. Wartość informac�i u�yskiwana w ten sposób �est 
ocen� sam� w sobie, w pr�eciwieństwie do koncepc�i normatywne� i reali-
styc�ne�, które opiera�� się na oblic�eniach. Wartość informac�i w u�ęciu 
subiektywnym mo�e pr�y�mować ró�ne formy, �arówno wartościowe, �ak 
i punktowe. Jednak�e, podobnie �ak wartość normatywna i realistyc�na, �na�-
du�e �astosowanie �edynie w decy��ach pode�mowanych wielokrotnie. 

Podsumowu��c ro�wa�ania dotyc��ce koncepc�i wartości informac�i, war-
to podkreślić, �e sam pomiar wartości informac�i dostarc�a wielu trudności, 
pr�ede ws�ystkim �e w�ględu na to, �e informac�a ma u�ytkowość pośredni�, 
�e w�ględu na �e� ró�norodność i wieloaspektowość podlega ci�głym �mia-
nom, ale równie� �ale�y od efektu skali i �est źródłem niewyc�erpywalnym. 

Jakość i aktualność, któr� kreu�e �arówno informac�a, �ak i wied�a, sta�� 
się dla współc�esnych pr�edsiębiorstw istotnym c�ynnikiem konkurency�-
ności, głównie dlatego, �e sukces nowe� gospodarki, określane� równie� �ako 
nowa era informac�i, �ale�y nie tylko od wielkości posiadanych aktywów, ale 
równie� od odpowiedniego �ar��d�ania wied�� i informac��. 
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Bezpieczeństwo informacji 
W XXI w. informac�a postr�egana �est �ako podstawowy produkt, be� 

którego więks�ość pr�edsiębiorstw nie mo�e funkc�onować. ostatnio cora� 
c�ęście� kadra �ar��d�a��ca �wraca uwagę na wartość, �ak� informac�a ma 
dla pr�edsiębiorstwa. Mówi�c o wartości informac�i, warto w�i�ć pod uwa-
gę nie tylko sam fakt �e� posiadania, ale pr�ede ws�ystkim mo�liwości ich 
wykor�ystania do � góry �ało�onych celów. anali�u��c to �ało�enie, warto 
�wrócić s�c�ególn� uwagę na nowe �agadnienie, �akim �est be�piec�eństwo 
informac�i.

rosn�ca konkurenc�a spowodowała, �e informac�a stała się c�ynnikiem 
istotnie�s�ym ni� �asoby materialne. Ta�emnice handlowe, patenty, prawa 
autorskie c�y te� know-how ma�� obecnie podstawowe �nac�enie dla funk-
c�onowania pr�edsiębiorstw, a tym samym utr�ymania konkurency�ne� po�y-
c�i na rynku. niewłaściwe �ar��d�anie informac�ami, ich �nis�c�enie c�y te� 
utrata kluc�owych informac�i mog� stać się pr�yc�yn� wielu problemów eko-
nomic�no-finansowych pr�edsiębiorstwa. Według J. Luberad�kiego po�yska-
nie informac�i i ich ochrona to dwie strony tego samego medalu, którym �est 
be�piec�eństwo informac�i (Luberad�ki, 2011, s. 14). To właśnie osobliwość 
współc�esnych c�asów wymus�a, aby � informac�i uc�ynić towar stanowi�cy 
pr�edmiot �arówno po��dania, �dobywania, �ak i obracania w cora� to bar-
d�ie� globalnym świecie. 

W świecie społec�eństwa informacy�nego, w którym komunikowanie 
odbywa się � reguły �a pomoc� technic�nych środków pr�eka�u, współc�e-
sne pr�edsiębiorstwa mus�� �wrócić s�c�ególn� uwagę na aspekt ochrony 
informac�i. W ci�gu ostatnich lat �agro�enia dla be�piec�eństwa informac�i 
uległy gwałtowne� �mianie i tym samym stały się bard�ie� pows�echne ni� 
kiedykolwiek wc�eśnie�, co podkreśla�� równie� badania ey 2015 � �akre-
su be�piec�eństwa informac�i. Z badań wynika, �e do na�więks�ych cyber-
�agro�eń nale�� phishing ora� �łośliwe oprogramowania, � kolei głównym 
źródłem tych ataków c�ęsto sta�� się pracownicy (ey, 2015, s. 6–12). dlatego 
pode�ście do be�piec�eństwa, którego głównym celem było pr�ede ws�ystkim 
�aspoko�enie wymagań regulacy�nych, d�isia� nie �est �u� całkowicie wystar-
c�a��ce. Cyberataki, krad�ie� danych, �łośliwe oprogramowania, s�piegostwo 
– to tylko nielic�ne �agro�enia, � �akimi pr�ys�ło się �mier�yć w d�isie�s�e� 
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r�ec�ywistości. Istnie��cy stan bud�i wiele w�tpliwości i obaw �arówno natu-
ry technic�ne�, �ak i społec�ne�, co wymus�a pod�ęcie pr�e� pr�edsiębiorców 
d�iałań �wi��anych � be�piec�eństwem informac�i. 

be�piec�eństwo informac�i to nowy obs�ar nauki ł�c��cy w sobie �agad-
nienia technologii informatyc�ne�, prawa ora� organi�ac�i i �ar��d�ania. 
głównym celem be�piec�eństwa informac�i �est ochrona wartościowych in-
formac�i pr�ed nieuprawnionym dostępem lub �mian�. Systemowe pode�ście 
odnosi się do �abe�piec�enia informac�i w �akresie (ISo 27001):
  poufności – �apewnienie, �e informac�a �est dostępna �edynie osobom 

upowa�nionym,
  integralności – �apewnienie dokładności i kompletności informac�i ora� 

metod �e� pr�etwar�ania, 
  dostępności – �apewnienie, �e osoby upowa�nione ma�� dostęp do infor-

mac�i i �wi��anych � ni� aktywów �aws�e wtedy, gdy �est to potr�ebne. 

narus�enie �asad be�piec�eństwa informac�i w pr�edsiębiorstwie prowa-
d�i do wielu strat, �arówno finansowych, �ak i wi�erunkowych, w tym utraty 
reputac�i, �aufania u klientów i partnerów, ale tak�e utraty kontroli nad wła-
sności� intelektualn�. 

narasta��ca lic�ba wykrywanych �dar�eń narus�a��cych be�piec�eń-
stwo informac�i świadc�y głównie o nieskutec�ności wdra�anych strategii 
�abe�piec�eń w pr�edsiębiorstwie, s�c�ególnie w c�asach, gdy potenc�alni 
ataku��cy wci�� doskonal� swo�e umie�ętności, d�ięki którym mog� wyko-
r�ystać u�yskane dane. dlatego te� �apobieganie tego rod�a�u �agro�eniom 
wymaga od współc�esnych pr�edsiębiorstw odpowiedniego pode�ścia do 
�ar��d�ania be�piec�eństwem informac�i. Zar��d�anie be�piec�eństwem 
informac�i ukierunkowane �est pr�ede ws�ystkim na utwor�enie i utr�y-
manie optymalnego po�iomu be�piec�eństwa informac�i w pr�edsiębior-
stwie. Cała koncepc�a �ar��d�ania be�piec�eństwem informac�i opiera 
się na kontroli po�yskanych, wytwar�anych i pr�etwar�anych informac�i 
w struktur�e danego pr�edsiębiorstwa. Z kolei system �ar��d�ania be�pie-
c�eństwem informac�i powinien być �integrowany � całkowit� struktur� 
pr�edsiębiorstwa, a tym samym dostosowany do potr�eb bi�nesowych da-
nego pr�edsiębiorstwa. 
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Wytyc�ne dotyc��ce wdro�enia systemu �ar��d�ania be�piec�eństwem 
informac�i �ostały określone pr�e� międ�ynarodowe standardy, w tym 
normę ISo/IeC 27001. norma ISo/IeC 27001 powstała pr�ede ws�yst-
kim w odpowied�i na �apotr�ebowanie �e strony �arówno pr�emysłu, 
wład�y, �ak i pr�edsiębiorc�ości w celu wypracowania wspólnych �asad, 
które umo�liwiałyby pr�edsiębiorstwom opracowanie, wdro�enie i sku-
tec�n� ocenę w �akresie �ar��d�ania be�piec�eństwem informac�i, a tym 
samym spr�y�ałyby �więks�eniu �aufania w kontaktach bi�nesowych. nor-
ma s�eroko interpretu�e po�ęcie be�piec�eństwa informac�i, uw�ględnia��c 
�agadnienia od ro�wo�u kompetenc�i pracowników a� po ró�nego rod�a�u 
środki technic�ne słu��ce głównie ochronie pr�ed włamaniami kompu-
terowymi (ISo/IeC 27001). Pr�y�mu�e się �atem, �e ochrona informac�i 
w pr�edsiębiorstwie powinna spełniać wymagany po�iom be�piec�eństwa 
systemów informacy�nych. 

W tym celu nale�y odpowiednio �definiować ws�ystkie �asoby pr�ed-
siębiorstwa, tak aby móc skutec�nie nimi �ar��d�ać i stwor�yć odpowied-
ni� politykę be�piec�eństwa informac�i. W ka�dym pr�edsiębiorstwie 
�na�du�� się informac�e, które powinny być chronione � mocy prawa, t�. 
�biory danych osobowych c�y informac�e nie�awne. dlatego te� polityka 
be�piec�eństwa informac�i powinna być �godna � obowi��u��cymi proce-
durami i pr�episami prawa, według których dane pr�edsiębiorstwo budu-
�e swo�e �asoby i systemy informatyc�ne, �ar��d�a nimi i �e udostępnia. 
Polityka be�piec�eństwa informac�i stanowi podstawę do twor�enia ró�-
nych dokumentów �awiera��cych określone wytyc�ne dla odpowiednich 
grup informac�i. Prace nad polityk� be�piec�eństwa informac�i powin-
ny obe�mować m.in. charakter d�iałalności, specyfikę funkc�onowania, 
strukturę organi�acy�n� ora� ws�elkie procesy, �akie �achod�� w danym 
pr�edsiębiorstwie. Polityka powinna stanowić podstawę d�iałań dotyc��-
cych �e� wdro�enia, ale pr�ede ws�ystkim powinna obe�mować ws�ystkich 
współpracowników. 

Podsumowu��c ro�wa�ania dotyc��ce kwestii be�piec�eństwa informac�i, 
warto podkreślić, �e system �ar��d�ania be�piec�eństwem informac�i powi-
nien obe�mować �asady inic�owania, wdra�ania, utr�ymania i poprawy �a-
r��d�ania be�piec�eństwem informac�i w pr�edsiębiorstwie. 
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Podsumowanie 
Informac�a i wied�a stały się obecnie �asobem strategic�nym w go-

spodarce wied�y. Zapewnia�� nie tylko trwał� unikalność współc�esnym 
pr�edsiębiorstwom, ale pr�ede ws�ystkim pr�ewagę konkurency�n� na 
rynku. nauki o �ar��d�aniu cora� c�ęście� podkreśla��, �e odpowiednie �a-
r��d�anie �arówno informac��, �ak i wied�� �est nie�będne do osi�gnięcia 
celów pr�edsiębiorstwa. Takie pode�ście wymus�a, aby kierunek ro�wo�u 
�asobów informac�i i wied�y nie był pr�ypadkowy. Ci�głe doskonalenie na-
r�ęd�i �ar��d�ania informac�� i wied�� nie tylko nada�e im odpowiedni� 
rangę, ale równie� pr�yc�ynia się do efektywnego ich wykor�ystania ora� 
�apewnienia odpowiednie� ochrony. 

anali�u��c �ło�oność informac�i pod w�ględem �e� wartości i be�piec�eń-
stwa, mo�na wnioskować, i� �ar��d�anie be�piec�eństwem informac�i nabie-
ra cora� więks�ego �nac�enia w gospodarce oparte� na wied�y. Posiadanie 
w d�isie�s�ych c�asach odpowiednie� wied�y c�y informac�i, które� nie posia-
da konkurenc�a, to niew�tpliwie kluc� do osi�gnięcia sukcesu na rynku. Ka�-
de pr�edsiębiorstwo gromad�i i pr�etwar�a s�ereg informac�i, które s� istotne 
dla �ego funkc�onowania, dlatego te� �apewnienie odpowiednie� klasyfikac�i 
informac�i, �ak te� po�iomu be�piec�eństwa sta�e się w d�isie�s�ych c�asach 
koniec�ności�. 

nie�będna w tym pr�ypadku �est równie� odpowiednia anali�a posiada-
nych informac�i i ich wagi dla pr�edsiębiorstwa, �ak równie� określenie ich 
potenc�ału w walce konkurency�ne�. 
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