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Wstęp

Informacja  to  niewątpliwie  jedno  z  najcenniejszych  dóbr  współcze-
snych organizacji.  Posiadanie wartościowej informacji jest nie tylko gwa-
rantem sprawnego działania organizacji, ale również kluczem do osiągnię-
cia  sukcesu.  Jednak  coraz  łatwiejszy  sposób  generowania  informacji
sprawia, że przerażająco wzrasta jej ilość, znacznie przekraczając możli-
wości jej przetworzenia. Ponadto dostarczana informacja jest coraz gorszej
jakości. 

Warto zauważyć, że zarówno pojęcie informacji, ilości jak i jakości in-
formacji nie zostało jednoznacznie zdefiniowane i przez wielu teoretyków
oraz praktyków jest inaczej interpretowane. 

Pojęcie ilości informacji ma niewątpliwie związek i odnosi się do mate-
matycznej teorii komunikacji Clauda Shannona1, gdzie wykorzystuje się w
niej rachunek prawdopodobieństwa do oszacowania tego, ile bitów infor-
macji łączy się z wyborem danej możliwości. Teoria Shannona, często na-
zywana  ilościową  teorią  informacji,  jest  w  zasadzie  teorią  komunikacji.
C. Shannon, zainspirowany pojęciem entropii, zaczerpniętym z termodyna-
miki uważa, że cechą informacji jest zmniejszenie entropii – niewiedzy, nie-
pewności odbiorcy. Choć teoria Shannona nie definiuje samej informacji a
jedynie ilość, to wskazuje na fakt, że informacja zawsze zmniejsza entro-
pię. Teoria Shannona utożsamia informację z danymi i jest właściwa na-
ukom technicznym, a w szczególności teorii kodów i teletransmisji.

W tym ujęciu ilość informacji związana z sygnałem rozumiana jest jako
miara czegoś nowego dla odbiorcy komunikatu, gdzie ilość informacji wią-
że się ze zmianą stopnia jego niepewności. Pomiaru ilości informacji moż-
na dokonać nie tylko w trakcie jej transmisji, mierząc bity informacji jako
jednostki  wyboru  określonej  możliwości.  Ilość  informacji rozumiana  jest

1 M. Grabowski, A. Zając, Dane, informacja, wiedza – próba definicji, Zeszyty Nauko-
we nr 798, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2009, s. 6. 
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jako  wielkość  przedstawiająca  ilościowo  właściwość  zmniejszania  nie-
określoności, czyli informację. 

Takie podejście pomija semantykę, jaką niesie komunikat, a skupia się
jedynie na jego syntaktyce. 

Natomiast pojęcie jakości informacji jest nierozerwalnie związane z od-
biorcą informacji. Otrzymana informacja przez każdego z odbiorców będzie
inaczej interpretowana. Istotą tego podejścia jest wyjaśnienie znaczenia in-
formacji w aspekcie użytkowym, czyli pragmatycznej przydatności informa-
cji dla danego użytkownika. Z tego też względu, w zależności od wiedzy
odbiorcy, stanu emocjonalnego, szumów informacyjnych i kontekstu, wnio-
ski informacyjne wyprowadzone z określonej treści komunikatu będą inne. 

W kontekście powyższego należy podkreślić,  że ilość i jakość są to
dwa różne pojęcia. 

Czym jest jakość informacji?

W celu eliminacji informacji redundantnych i niskiej jakości konieczno-
ścią wydaje się troska o jakość przetwarzanych w organizacji  informacji,
a także wdrożenie skutecznych mechanizmów zapewniających możliwość
pomiaru i oceny jej jakości. Chcąc dokonać pomiaru jakości, należy zdefi-
niować pojęcia jakości. 

Jakość jest terminem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania głów-
nie ze względu na swoją subiektywność. Problemy wynikają z następują-
cych przesłanek2: 

 ocena jakości  jest  uzależniona między innymi  od doświadczenia,
wiedzy, zapotrzebowania na wyrób; 

 pojęcie jakość ulega przemianom na skutek rozwoju ludzkości i za-
chodzących przemian jakościowych; 

 poziom  świadomości  pracowników  i  przełożonych  oraz  stopień
wdrożenia koncepcji jakościowych w przedsiębiorstwie wpływają na ocenę
jakości i praktyczne podejście do jakości wyrobów; 

 wymagania klientów determinują poziom jakości wyrobów; 
 jakość jest pojęciem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym. 
Termin jakości znany był  już w starożytności.  Uważa się, że po raz

pierwszy pojęcie jakości (gr. poiotes) zdefiniował Platon jako „pewien sto-
pień doskonałości”. Inne podejście zaproponował Arystoteles, który jako ja-
kość określił to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest. Wskazał zatem
na ścisłe powiązanie tego pojęcia z jego cechami. 

2 M. Bugdol,  Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Teoria i prak-
tyka, Difin, Warszawa, 2008, s. 18. 
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Według J.Kotarbińskiego jakość to zespół różnorodnych cech, określa-
jących stopień użyteczności społecznej wyrobu, zgodnie z jego przezna-
czeniem. Współcześnie definicja jakości ewoluuje. 

D. A.Garwin zaproponował podział definicji jakości na siedem katego-
rii:  ogólne,  związane  z  produkcją,  związane  z  produktem,  związane  z
użytkownikiem, związane z tworzeniem wartości, wielowymiarowe, strate-
giczne3. 

W licznych sporach ustalono jedynie, że jakość posiada cechy obiek-
tywne, mierzalne, jak masa i kształt oraz subiektywne, oceniane przez każ-
dego inaczej, jak barwa lub zapach. 

Definiowanie jakości4 należy rozpatrywać w różnych aspektach: filozo-
ficznym,  technicznym,  ekonomicznym,  socjologicznym,  humanistycznym.
W aspekcie filozoficznym jest rozumiana jako coś, co jest transcendental-
ne, do czego dążymy intuicyjnie,  ale praktycznie bez żadnej możliwości
jednoznacznego  definiowania.  Pod  względem  socjologicznym  jakość  to
ustosunkowanie się konsumentów do określonych cech jakości; w aspek-
cie humanistycznym jest rozumiana jako tworzenie odpowiedniej  jakości
życia i pracy, podnoszącej poziom kultury w społeczeństwie. 

Według Z. Bosiakowskiego i A. Kostrzewy,  jeżeli mówimy o wysokiej
jakości technicznej, to rozumiemy przez to, że dany wyrób, czy też produk-
cja w niewielkim stopniu odbiegają od znanych w technice wzorów repre-
zentujących w tym przypadku osiągnięcie wiedzy technicznej5. 

W ujęciu  ekonomicznym,  jakość  jest  to  stopień  zgodności  produktu
z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają z jego potrzeb, dochodów
i cen6. 

V. A. Zeithmal, A. Parasuraman i L. A. Berry7 określają jakość jako re-
alizację spełniającą lub przekraczającą oczekiwania nabywcy. 

D.A. Garwin,  uwzględniając  wielowymiarowość  jakości,  wyodrębnił
pięć wymiarów, w których może być rozpatrywana8: 

1. Jakość  bezwzględna  („wrodzona”  doskonałość  produktu)  to  stan
doskonałości,  pozwalający  odróżnić  świetną jakość od kiepskiej  jakości;
[…] jakość jest osiąganiem najwyższych standardów w przeciwieństwie do
bycia zadowolonym z czegoś niechlujnego lub nieuczciwego9. 

3 Źródło: www.governica.com [dostęp: 8.04.2014]. 
4 A. Bielawa, Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji, Studia i Prace Wy-

działu Nauk Ekonomicznych, nr 21, Szczecin, s. 145. 
5 Z. Bosiakowski, A. Kostrzewa,  Jakość produkcji jako problem ekonomiczny, Ekono-

mista, 1969, nr 3, s. 757. 
6 B. Oyrzanowski, Ekonomiczne problemy jakości, Ekonomista, 1969, nr 2, s. 586. 
7 K. Rogoziński,  Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu, Poznań, 2000, s. 205, za: A. Bielawa, Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd
definicji, s. 146. 

8 D. A. Garwin, Managing Quality, The Free Press, New York, 1998, s. 40-41. 
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2. Jakość odnosząca się do produktu, a dokładniej do  sumy ocenio-
nych atrybutów produktu10. Jest to więc zmienna mierzalna i precyzyjna. 

3. Jakość  odnosząca  się  do  wytwarzania,  rozumiana  jako  stopień,
w jakim określony produkt spełnia projekt albo specyfikację11,  jako  zgod-
ność z wymaganiami12 sformułowanymi podczas projektowania produktu.

4. Jakość odnosząca się do użytkownika (opiera się na subiektywnej
ocenie  konsumenta  przydatności  do  użytkowania  wyrobu)  to  „zdolność
użytkowania”13,  właściwość  charakteryzująca  przydatność  wyrobu  do
sprawnego spełnienia funkcji oczekiwanych ze strony użytkowników14.

5. Jakość odnosząca się do wartości15 to  stopień doskonałości przy
akceptowalnej cenie i sterowanie zmiennością przy akceptowalnym kosz-
cie16. Jakość jest więc tym, co powoduje zmiany w wymaganiach klienta,
przy akceptowalnym poziomie ceny lub koszcie nabycia czy użytkowania
wyrobu17. 

T. Borys18 definiuje jakość, proponując dwa niezależne od siebie po-
dejścia o charakterze: wartościującym i deskryptywnym. W ujęciu warto-
ściującym jakość można traktować jako synonim użyteczności. Chodzi tu
o stopień zaspokojenia oczekiwań użytkownika lub wymagań (najczęściej
technicznych)  narzuconych przez określone normy i  standardy.  W przy-
padku podejścia deskryptywnego jakość jest traktowana jako pojęcie abs-
trakcyjne,  niemierzalne;  jest  to zbiór  cech opisujących  naturę badanego
obiektu. 

Pojęcie  jakości  może  być  również  rozpatrywane  instytucjonalnie
w standardach i przepisach prawa. Według Polskiej Normy ISO 900119, bę-
dącej odpowiednikiem standardu ISO 9000: jakość jest to stopień, w jakim
zbiór inherentnych (przynależnych) właściwości spełnia wymagania, choć

9 B. W. Tuchman,  The Decline of Quality, New York Times Magazine, 2 November
1980, s. 38. 

10 K. B. Leffler,  Ambiguous Changes is Product Quality, American Economic Review,
1982, December, s. 16. 

11 H. L. Gilmore, Product Conformance Cost, „Quality Progress”, 1974, June, s. 16. 
12 P. B. Crosby, Quality is Free. The Art. Of Making Quality Certain, McGraw-Hill, New

York, 1979, s. 15. 
13 J. M. Juran, A. B. Godfrey,  Yuran’s Quality Handbook, 5 edit., McGraw-Hill, New

York, 1983, s. 4. 
14 T. Olejnik, R. Wieczorek, Kontrola i sterowanie jakością, PWN, Warszawa, Poznań,

1982, s. 123. 
15 Wartość to korzyść ekonomiczna, użyteczność oraz dostępność produktu zarówno

dla nabywcy, jak i dla producenta. zob. M. Harry, R. Schroeder, Six Sigma. Wykorzystanie
programu jakości do wyników finansowych, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2001, s. 19. 

16 R. A. Broh, Managing Quality for Higher Profits, McGraw-Hill, New York, 1982, s. 3. 
17 K. Szczepańska, Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa, 2009, s. 14-15. 
18 T.  Borys,  Kwalimetria.  Teoria  i  zastosowania. Akademia  Ekonomiczna,  Kraków,

1991, s. 15. 
19 PN-EN-ISO 9000:2001, p. 3.1.1, s. 25. 
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zakres definiowania  jakości  w normach ISO na przestrzeni  ostatnich lat
ulegał rozszerzeniu. 

Pomimo ogromnej transformacji, w podejściu do problematyki jakości,
współczesna nauka ma problemy z ustandaryzowaniem pojęcia  jakości,
wynikające w dużej  mierze z jej  abstrakcyjności,  czyli  nie istnieje sama
w sobie i dlatego można ją rozważać jedynie w powiązaniu z celem, jakie-
mu ma służyć20. 

Większość  autorów  podkreśla  subiektywizm  w  postrzeganiu  jakości
oraz jej względność, wskazując na to, że jakość produktu weryfikuje klient,
który ocenia stopień, w jakim produkt zaspokaja jego potrzeby. Niezależnie
od  przyjętego  sposobu  definiowania,  geneza  nauki  o  jakości  wiąże  się
z procesami wytwórczymi. 

Obecnie, w ogólnym ujęciu, za R. Kolmanem21 można wyróżnić pięć
grup znaczeniowych kryteriów jakościowych: 

1. Przydatność, to znaczy zbiorczy, wynikowy stopień spełnienia wy-
magań dotyczących przeznaczenia  produktu informacji  produktu (np.  in-
formacji). 

2. Poprawność – stopień spełnienia wymagań dotyczących warunków
i procesu wytwarzania). 

3. Użyteczność (operatywność, skuteczność) – stopień spełnienia wy-
magań użytkowych. 

4. Doznaniowość (zadowolenie, satysfakcja)  – stopień spełnienia wy-
magań doznaniowych. 

5. Opłacalność (oszczędność, efektywność)  – stopień spełnienia wy-
magań ekonomicznych. 

Jak można zauważyć, jakość łączy się praktycznie z każdym aspek-
tem funkcjonowania organizacji i jest określana przez pryzmat zadań reali-
zowanych przez poszczególne jej elementy. Wieloaspektowość terminu ja-
kości powoduje, że jej mierzalność22 jest przedmiotem polemiki zarówno
wśród teoretyków, jak i praktyków. 

Czy zatem, odnosząc się do problematyki jakości, możemy przyjąć, że
jakość informacji jest kategorią mierzalną? 

Wydaje się, że zasadniczą kwestią rozstrzygnięcia mierzalności jako-
ści jest przyjęcie określonej definicji jakości (Tab. 1). 

20 T. Olejnik, R. Wieczorek, Kontrola i sterowanie jakością…, s. 124. 
21 B. Stefanowicz, Informacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004, s. 100. 
22 Mierzyć – to dokonywać pomiarów, oceniać coś według jakiegoś kryterium, określać,

sprawdzać wielkość, rozmiary czegoś lub kogoś. Miara to również ilość, liczba, wielkość lub
rozmiar czegoś, jednostka, za pomocą której mierzone są jakieś wielkości, wartość, stopień
lub poziom czegoś. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 1979. 
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Pomiar jakości informacji

Tabela 1. Mierzalność jakości w zależności od przyjętej definicji

Źródło: G. Grela,  Jakość jako kategoria mierzalna, Zeszyty Naukowe, nr 25,/2011, Ostro-

łęckie Towarzystwo Naukowe, s. 342. 

S. Tkaczyk stwierdza, że jakość można mierzyć porównując faktyczny
stan zaspokojenia potrzeb oferowanych przez wyrób z oczekiwanym sta-
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Grupa definicji

jakości

Opis Mierzalność

Jakości

Ujęcie
Transcendental-
ne

Jakość  w  tym  ujęciu  określa
się  jako  stan  absolutnej  nie-
skazitelności i doskonałości

Tak zdefiniowanej jakości
nie  można  zmierzyć,  ale
rozpoznaje się ją, gdy się
ją spotka.

Ukierunkowane
na produkt

Jakość w tym ujęciu definio-
wana jest poprzez kryteria od-
noszące się do produktu lub 
świadczenia, określając obec-
ność określonych składników, 
charakterystyk produktu lub 
świadczenia

Jednoznacznie 
Mierzalne 
Kryteria

Ukierunkowane 
na użytkownika

Jest to spojrzenie wyłącznie 
z punktu widzenia potrzeb 
klienta, jakość definiuje się tu 
jako optymalne zaspokojenie 
potrzeb użytkownika

Mierzenie poprzez ankie-
towanie 
Klientów

Ukierunkowane 
na produkcję

Jakość w tym ujęciu definiuje 
się jako dotrzymanie założo-
nych wartości teoretycznych 
i wymienionych 
w specyfikacji w procesie pro-
dukcji lub podczas świadcze-
nia usługi

Jednoznaczna mierzal-
ność przy kontrolowanych
procesach, problema-
tyczna, gdy mierzenie 
procesu jest niemożliwe

Ukierunkowane 
na wartość

Jakość w tym ujęciu rozumie 
się jako porównanie otrzyma-
nej korzyści do podanej ceny

Subiektywna ocena po-
szczególnych klientów, 
ocena tylko 
w porównaniu 
z innymi produktami/
 świadczeniami.
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nem zaspokojenia potrzeb wymaganym przez użytkownika, czyli miarą ja-
kości jest stopień spełnienia oczekiwań klienta23. 

Dokonując analizy definicji jakości, autorka przyjęła, że jakość informa-
cji  odzwierciedla stopień spełnienia przez nią wymagań użytkownika.  Ta
kategoria  jakości  pozwala  na  potraktowanie  pierwszoplanowej  roli  użyt-
kownika, uwypuklenia faktu, że jakość informacji jest pojęciem subiektyw-
nym, uzależnionym od oczekiwań odbiorcy oraz to, że jakość informacji
jest kategorią zmienną, w kontekście zarówno turbulentnego otoczenia, jak
i potrzeb użytkowników. 

Biorąc pod uwagę tempo zmian w otoczeniu i wewnątrz organizacji,
skuteczność wykorzystania posiadanych informacji zależy od ich jakości,
która powinna być mierzalna, aby wszyscy użytkownicy mieli pewność, że
operują wiarygodnymi i dokładnymi informacjami. 

W celu sprostania wymaganiom odbiorcy, określona informacja musi
nie tylko dokładnie opisywać rzeczywistość, ale posiadać pożądane cechy,
które spowodują, że będzie ona dla niego użyteczna. 

M. Strzoda24, na podstawie analizy definicji informacji, wskazał charak-
terystyczne cechy, jakie posiada informacja. Do podstawowych cech infor-
macji zaliczył: 

 obiektywność, 
 kompletność, 
 komunikatywność. 
Informacja obiektywna to taka, która zawiera dane odzwierciedlające

rzeczywisty stan rzeczy i zjawisk. Informacja kompletna tworzy zbiór fak-
tów, zdarzeń, cech, obiektów w wymiarze stosowanym dla potrzeb organi-
zacji.  Komunikatywność informacji  wynika ze znajomości przez odbiorcę
kodu oraz sposobu jej transmisji oraz możliwości jej rozkodowania, zrozu-
mienia i przyswojenia. 

Podkreśla  się,  że informacja stanowi  dla  organizacji  konkretną war-
tość, nie jest abstraktem. Informacja najczęściej niesie dla danego układu
odniesienia (maszyny, człowieka, organizacji) opis rzeczywistości lub wnio-
ski wynikające z przeprowadzonych procesów informacyjnych, w tym anali-
zy i syntezy25. Proponuje się także, aby pojęcie „abstrakcyjnej wartości” in-
formacji zamienić na pojęcie „użyteczności informacji”26. 

Odnosząc się do powyższej propozycji stwierdzić należy, że dla wła-
ściwego funkcjonowania organizacji  istotne jest, w jakim stopniu nadana

23 S. Tkaczyk, Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa, Instytut Organizacji i Zarzą-
dzania w Przemyśle, Warszawa, 2000, s. 27-28, za: G. Grela, Jakość jako kategoria…, s.
342. 

24 M. Strzoda, Zarządzanie informacjami w organizacji, AON, Warszawa 2004, s. 18. 
25 Tamże, s. 28. 
26 T. Majewski, W. Zawadzki, N. Prusiński, Informacyjne uwarunkowania procesu in-

formacyjnego, Warszawa, 2002, s. 24. 
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w ustalony sposób informacja jest użyteczna dla adresata tej  informacji.
Dlatego teoretycy zajmujący się tą dziedziną wiedzy wskazują obiektywne
atrybuty  (cechy,  wartości  informacji),  przez  których  pryzmat  możemy
stwierdzić, czy dana informacja stanowi dla nas wartość. 

W większości publikacji zostają przywoływane te same atrybuty, poda-
wane jednak w różnych konfiguracjach i inaczej nazywanego określonego
atrybutu. Najczęściej wymienia się następujące atrybuty:  aktualność, po-
równywalność, wydajność, celowość, adresowalność, dostępność. 

E. Kolbusz, w zamian za przypisywanie określonych atrybutów infor-
macjom, zaproponował wprowadzenie pojęcia ich użyteczności. Użytecz-
ność jest względna i może być różnie interpretowana, w zależności od po-
trzeb użytkownika.  Dla  konkretnego użytkownika,  w konkretnej  sytuacji,
uzyskujemy pewną  konfigurację  atrybutów informacji,  które  stanowią  jej
użyteczność. Atrybuty te stają się swoistą miarą jakości informacji w ujęciu
jakościowym, a przypisanie wartości tym atrybutom i ich ocena umożliwiają
określenie poziomu jakości informacji27. 

L. English28 wyróżnia inherentną i pragmatyczną jakość informacji. In-
herentną jakość informacji utożsamia z dokładnością danych tworzących
informację. Jest to stopień, w jakim dane te dokładnie odzwierciedlają, opi-
sują rzeczywisty obiekt, którego dotyczą. Pragmatyczna jakość informacji
to stopień użyteczności informacji, stopień, w jakim informacja umożliwia
odbiorcy skuteczną i efektywną realizację założonych celów. 

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  stwierdzono,  że  informacja
jest przydatna i użyteczna dla osób zgłaszających na nią zapotrzebowanie
tylko wówczas, gdy posiada pewien określony zbiór atrybutów, czyli  gdy
jest: 

 aktualna i dotyczy bieżącego stanu faktycznego danego zjawiska; 
 wiarygodna, gdy istnieje możliwość sprawdzenia prawdziwości i ja-

kości źródeł pochodzenia; 
 odpowiednia,  gdy występuje  ścisłe  powiązanie  informacji  z  pro-

blemem, który ma zostać dzięki niej rozwiązany; 

27 E. Kolbusz,  Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Podstawy metodolo-
giczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1993.

28 L. English, Total Improving Data Warehouse and Business Information Quality, John
Wiley & Sons Inc, New York, 1999, s. 22. 
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 wystarczająca, gdy nie ma potrzeby pozyskiwania dodatkowych in-
formacji na dany temat; 

 konkretna i zrozumiała dla decydenta, gdzie ma być czytelna i ja-
sna dla odbiorcy, co skutkuje podjęciem na jej podstawie szybkiej i opty-
malnej decyzji29. 

Według M. Niedźwiedzińskiego30 w literaturze wymienia się kilkadzie-
siąt cech jakościowych informacji. Autor, z ich katalogu, sam zwrócił uwa-
gę na takie atrybuty jak:  aktualność,  agregacja,  celowość,  cenność,  do-
kładność, dostępność, jednoznaczność, kompletność, opłacalność, wiary-
godność, wierność, prawdziwość. 

Jerzy Kisielnicki31 wymienia natomiast następujące cechy jakościowe:
dyspozycyjność,  porównywalność,  rzetelność,  elastyczność,  przetwarzal-
ność, szczegółowość, stabilność, terminowość, priorytetowość, spełnianie
specjalnych wymagań. 

Jak zauważa Upta Gupta32, sukces przedsiębiorstwa w XXI wieku zale-
ży od sprawnie funkcjonującego systemu informacyjnego, w którym zbiory
informacji powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

 przydatnością  informacji  w  sensie  subiektywnym,  jej  związkami
z rozwiązywanymi problemami (relewantność); 

 terminowością; 
 dokładnością; 
 rozsądnym formatem (dostosowanym do użytkownika w kontekście

rozwiązywanego  problemu,  nie  wymagającym  dodatkowego przetwarza-
nia); 

 kompletnością (a raczej wystarczalnością w opinii odbiorcy); 
 dostępnością (z uwzględnieniem z jednej strony – warunków bez-

pieczeństwa informacji, a z drugiej – zdolności percepcyjnych użytkownika.
Interesującą propozycję, określającą i porządkującą cechy jakościowe

informacji, według czterech kategorii, zaproponował L. Floridi33: 
 cechy  modalne  (modal  properties) – odzwierciedlające  stopień

przystosowania informacji do wykorzystania, do których zalicza w szcze-
gólności spójność informacji i jej faktyczne istnienie; 

 cechy humanistyczne (humanistic properties)  – wśród których wy-
różnia między innymi dokładność, integralność oraz bogactwo informacji; 

29 A.  Nowak,  M.  Wrzosek,  Identyfikacja  i  charakterystyka  procesów informacyjnych
w organizacji zhierarchizowanej, AON, Warszawa, 2010, s. 48. 

30 M.  Niedźwiedziński,  Cechy informacji  –  próba systematyzacji,  Seria:  Systemy in-
formatyczne, Wydawnictwo OBSR, Warszawa, 1987, s. 361-369. 

31 B. Stefanowicz, Informacja…, s. 100. 
32 Tamże, s. 101. 
33 L. Floridi, Information Ethics: On the Philosophical Foundations of computer Ethics,

2002, za: B. Stefanowicz, Informacja…, s. 101. 

181



Agata Lasota-Jędrzak

 cechy wyjaśniające (illuministic properties) – na przykład różnorod-
ność form, dostępność informacji, możność jej przekazania różnym użyt-
kownikom, jej systematyczną dostępność; 

 cechy konstruktywne (constructionist properties) – poprawność in-
formacji,  jej  aktualność,  normatywność  (eliminacja  nadmiarowości  infor-
macji, minimalizacja strat). 

Dążąc do określenia jakości  informacji,  porównuje się ją najczęściej
z rzeczywistością. Przyjmuje się, że im wyższy stopień dokładności infor-
macji, czyli jej zgodności z rzeczywistością, tym wyższa jest jej jakość. 

Jednocześnie  decydenci  przy  podejmowaniu  decyzji  mogą  w  więk-
szym stopniu na niej polegać. 

Prowadzone badania wykazały34, że wraz ze wzrostem ilości informa-
cji,  rośnie nieliniowo koszt ich uzyskania. Zjawisku temu towarzyszy po-
wstawanie tzw. luki informacyjnej. Ponadto przeprowadzone badania do-
wiodły, że jeśli wyższa jakość informacji nie poprawia znacznie możliwości
decyzyjnych oraz nie przynosi pożądanych rezultatów, nie warto ponosić
dodatkowych nakładów na jej pozyskanie. Kolejnym ważnym czynnikiem
decydującym o wartości informacji jest jej aktualność. Informacja ma tym
większą wartość (większą użyteczność, cenność), im bardziej będzie od-
powiadać określonym potrzebom i wymaganiom jej odbiorcy. 

Badanie jakości informacji w praktyce Policji

Potwierdzeniem powyższych rozważań dotyczących możliwości doko-
nania pomiaru i oceny jakości informacji mogą posłużyć praktyczne przy-
kłady sposobów wykorzystanych w ramach badań ankietowych przeprowa-
dzonych w jednej z jednostek organizacyjnych Policji realizowanych na po-
trzeby rozprawy doktorskiej35 dotyczącej procesu zarządzania jakością in-
formacji, gdzie za miarę wskaźnika oceny z satysfakcji z jakości informacji
przyjęto następującą skalę pomiaru: wysoki, przeciętny, niski (patrz rys. 1).

Respondentów poproszono o wydanie opinii dotyczącej oceny pozio-
mu jakości informacji w organizacji, w której pełnią służbę/pracują. 

W badaniach wzięło udział ogółem 339 respondentów, w tym 103 ko-
biety, 236 mężczyzn. Największą część próby badawczej stanowiła grupa
funkcjonariuszy służby prewencyjnej – 151 osób, kryminalnej – 133, wspo-
magająca – 55. Zdecydowanie najliczniejszą część próby badawczej sta-
nowili funkcjonariusze Policji i pracownicy Policji pełniący służbę/pracę na
stanowiskach wykonawczych – 246 osób, kierownicze – 93. Pod wzglę-
dem wykształcenia, najliczniejszą grupę próby badawczej stanowili respon-

34 M. Strzoda, Zarządzanie informacjami w organizacji…, s. 29. 
35 A. Lasota-Jądrzak, Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organi-

zacji zhierarchizowanej, AON, Warszawa, 2016. 
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denci z wyższym wykształceniem, bo aż 220 osób, dalej ze średnim – 118
osób i zawodowym – 1 osoba. 

Biorąc pod uwagę korpus służby,  najliczniejszą część próby badaw-
czej stanowili respondenci reprezentujący korpus aspirantów – 132 osoby,
dalej  podoficerowie  –  84 osoby,  oficerowie  –  46 osób,  szeregowi  –  35
osób, pracownicy Policji – 35 osób. Badani byli zróżnicowani pod wzglę-
dem wieku, gdzie najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale od 36-
45 lat (150 osób), dalej w przedziale wieku od 26-35 lat (135 osób), sto-
sunkowo najmniej badanych to grupa respondentów w przedziale wieku od
46-55 lat (33 osoby), natomiast za najmniej liczną część grupy badawczej
można  wskazać  respondentów w  grupie  wiekowej  do  25  lat  (17  osób)
i w przedziale wieku od 56-65 lat  (4 osoby).  Proporcje respondentów ze
względu na staż służby przedstawiały się następująco: do 5 lat (55 osób),
6-10 lat (71 osób), 11-15 lat (90 osób), 16-20 lat (52 osoby), 21-25 lat (56
osób), 26 lat i więcej (15 osób). 

Źródło: opracowanie własne, 2015 (N = 339).

Rys. 1. Proszę ocenić poziom jakości informacji, w której Pan/Pan pracuje,
biorąc pod uwagę poszczególne atrybuty informacji 

Legenda: 

1. Prosty, zrozumiały język przekazu informacji. 

2. Wyczerpujące, kompletne informacje (gdy użytkownik  nie jest zmuszony do po-

szukiwań dodatkowych informacji przy podejmowaniu decyzji). 

3. Aktualność informacji. 

4. Wiarygodność prawdziwych informacji  (zgodność treści  z rzeczywistym przebie-

giem opisywanego zjawiska). 

5. Dostępność informacji (dostęp do informacji w czasie, kiedy jest potrzebna). 

6. Użyteczność  informacji  (otrzymywane  informacje  mają  znaczenie  dla  odbiorcy

w celu dalszego ich wykorzystania). 
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Wyniki obrazują, że respondenci w większości ocenili satysfakcję z ja-
kości informacji w organizacji,  w której pracują, na poziomie przeciętnym
co oznacza, że w wymienionym obszarze występują pewne niedoskona-
łości, które spowodowały wskazaną ocenę. Zgodnie z danymi przedstawio-
nymi na wykresie wysoko została oceniona wiarygodność informacji, bo na
339 respondentów aż 137 (40%) dokonało wyboru takiej odpowiedzi. Nato-
miast najwięcej odpowiedzi dotyczących niskiej oceny dotyczyło dostępno-
ści informacji – 71 respondentów (21%), a respondenci, którzy przeciętnie
ocenili  poziom satysfakcji  z  jakości  informacji  w organizacji,  najczęściej
wskazali na użyteczność informacji 230 badanych (68%). 

Zdaniem autorki zgromadzone wyniki  badań świadczą o tym, że re-
spondenci potwierdzają wiarygodność źródła informacji, natomiast zauwa-
żają problem w braku dostępności do informacji. 

W toku badań autorka dokonała również oceny respondentów na te-
mat satysfakcji z wymiany informacji w organizacji, została oceniona przez
177 respondentów (52%) na poziomie dostatecznym. W tym przypadku za
miarę wskaźnika oceny poziomu wymiany informacji przyjęto następującą
skalę pomiaru: niedostatecznie, dostatecznie, dobrze i bardzo dobrze. 

Jedynie 88 badanych (26%) ocenia ją jako dobrą, 61 badanych (18%)
jako niedostateczną, a tyko 13 (13%) jako bardzo dobrą (patrz rys. 2). Wy-
niki badań świadczą o tym, że jakość i ilość informacji nie do końca jest
zgodna z oczekiwaniami respondentów. 

Źródło: badania własne, 2015, (N=339). 

Rys. 2. Jak ocenia Pan/Pani poziom wymiany informacji (ilość i jakość) 
pomiędzy poszczególnymi komórkami w organizacji, 

w której Pan/Pani pracuje?

Jak pokazały wyniki przeprowadzanych badań, wprowadzenie mecha-
nizmów związanych z pomiarem i oceną jakości informacji umożliwia nie
tylko poznanie potrzeb informacyjnych użytkowników, lecz także pozwala
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uzyskać szereg informacji dotyczących faktycznego funkcjonowania orga-
nizacji w obszarze zarządzania jakością informacji. 

W kontekście przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych,
można sformułować tezę, że zarządzanie jakością informacji powinno sta-
nowić dla każdej organizacji jedno z najistotniejszych wyzwań, ponieważ
od  zakresu  podjętych  działań  zależeć  będzie,  czy  organizacja  odniesie
sukces w omawianym obszarze. 

Wnioski

Po dokonaniu analizy definicji jakości można przyjąć, że jakość infor-
macji jest kategorią subiektywną i przez każdego z odbiorców będzie ina-
czej interpretowana. Owe stwierdzenie pozwala sformułować tezę, że spo-
sób doboru cech jakościowych informacji oraz rozumienie poszczególnych
jej treści zależą od użytkownika informacji, a jego wiedza, doświadczenie
oraz  cechy osobowościowe  mają  wpływ  na  katalog  atrybutów jakościo-
wych informacji. W odniesieniu do powyższego, można stwierdzić, że ja-
kość informacji jest także kategorią mierzalną, gdyż odzwierciedla stopień
spełnienia przez nią wymagań użytkownika. 

Badania jakości informacji w praktyce Policji pozwoliły na identyfikację
procesu zarządzania jakością informacji. Jak zauważono, proces związany
z badaniem liczby,  jakości informacji oraz jej użyteczności przez odbior-
ców, a także doboru odpowiednich kanałów do jej przepływu nie jest podej-
mowany na tyle skutecznie, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jed-
nostek i komórek organizacyjnych Policji. Liczba informacji i tempo zmian
zachodzących w otoczeniu spowodowały,  że dotychczasowe metody za-
rządzania informacją i tradycyjne kanały komunikacji w Policji stają się nie-
wydolne. 

W wyniku obserwacji pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji moż-
na odnieść wrażenie, że jeszcze w wielu przypadkach nie umożliwia się
korzystania  z  nowoczesnych  rozwiązań  technologicznych,  wspomagają-
cych proces przetwarzania informacji, gdyż ciągle panuje tzw. „kult doku-
mentu  papierowego”,  w  wyniku  czego  zauważa  się  ciągły  wzrost  ilości
przetwarzanych dokumentów w organizacji. 

Badania empiryczne wykazały występowanie znacznych niedoskona-
łości  w badanej  organizacji,  co potwierdziła  zdecydowana większość re-
spondentów, którzy za najdotkliwsze wskazali: nadmiar informacji bezuży-
tecznych (71%), wydłużony przepływ informacji (68%), brak efektywnych
rozwiązań technologiczno-komunikacyjnych (64%), rozbudowaną strukturę
organizacyjną  (56%),  brak  szkoleń  w  zakresie  zarządzania  informacją
(57%). 

Przeprowadzony proces badawczym oraz wyniki badań teoretycznych
i empirycznych, a także wyniki identyfikacji procesu zarządzania jakością
informacji w badanej organizacji, spowodowały konieczność zaproponowa-
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nia zmian doskonalących ten proces tak, aby umożliwić jeszcze skutecz-
niejsze funkcjonowanie omawianej organizacji. 
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HOW TO MEASURE THE QUALITY OF 
INFORMATION?

Information management is extremely important for organizations. This
is so since the quantity and quality of information influence a decision mak-
ing process, and with an increase in the value of information, the risk of
failure and the uncertainty of the possible occurrence of unwanted effects
are reduced.

The accuracy of the decisions that have been taken depends largely
on  the  quality  of  information  that  is  at  the  receiver’s  disposal. For  the
proper functioning of an organization, it is essential for the received, pro-
cessed, analysed and communicated information to be of adequate quality,
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i.e. it should have a cluster of features determining its usefulness, defined
by information users. 

The paper emphasises the fact that large amounts of information and
data that can be observed in organizations force one to take action con-
nected with improving the information system, which will ensure the provi-
sion of information of adequate quality. Taking care of the quality of inform-
ation will improve the communication and information processes to a large
extent. It will also reduce unnecessary bureaucracy and enhance the pro-
cess of performing tasks.

Therefore, in order to eliminate information that is redundant and of
low quality, it is necessary to introduce effective mechanisms that will make
it possible to measure and assess information quality. 

As the author observes, the analysis of the research findings enables
one to assert that the quality of information has a considerable influence on
the effectiveness of information processes, communication process, per-
formed tasks, the decision process in organizations, and on the reduction
of bureaucracy. It has an important role in the functioning of an organiza-
tion.
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