
M a to zasadniczy wpływ na ich
wyniki finansowe. Warto
jednak zastanowić się, czy

jest ona należycie wykorzystywana i do-
ceniana, z punktu widzenia strategii za-
rządzania oraz relacji występujących
między informacją a innymi czynnika-
mi mającymi wpływ na sytuację ekono-
miczną.

We wnętrzu każdego przedsiębiorstwa
rozwija się specyficzna kultura informa-
cyjna, która stanowi podstawowy ele-
ment kultury korporacyjnej, integralnie
powiązanej z jego pozycją ekonomicz-
ną i rynkową. Kultura organizacyjna mo-
że być rozumiana jako zespół norm,
wartości, wzorów zachowań, postaw
i założeń oraz symboli, które determi-
nują sposób myślenia i działania w da-
nej firmie, oraz standardy komunikacji
i postępowania. Dlatego fundamental-
ne znaczenie ma zdefiniowanie i wyod-
rębnienie informacji spośród elementów
tworzących public relations w obrębie
pola marketingu. Rozważając jakiekol-
wiek zagadnienia związane z pojęciem
„informacja”, należy mieć świadomość
przynajmniej podstawowego znaczenia
tego terminu. Istnieje kilka sposobów
definiowania informacji. 

Najbardziej przydatna definicja infor-
macji z punktu widzenia biznesowego
może być ta, z której korzystają dzienni-
karze i specjaliści public relations.

W swej istocie informacja musi stanowić
pewien syndrom wniosków, wynikają-
cych z odpowiedzi na następujące pyta-
nia: „Co?, Kto?, Gdzie?, Kiedy? Jak? Dla-
czego? I w jakim celu?” Zatem możemy
uważać, że mamy do czynienia z infor-
macją tylko wtedy, gdy jesteśmy świa-
domi wszystkich odpowiedzi na te pyta-
nia. Powszechnie zwykło się traktować
więc „strzępy informacji” jako informa-

cje. W zasadzie, dopiero świadomość de-
finicji pozwala określić, jaki wpływ mo-
że to mieć na proces komunikacji,
zarządzania i decyzje. Oczywiście, wnio-
ski wynikające z cząstkowych wiadomo-
ści – na końcu procesu decyzyjnego 
– skutkują adekwatnymi rezultatami,
których egzemplifikacją może być rów-
nież wynik finansowy.

Z tego punktu widzenia, menedżerowie
zarządzający przedsiębiorstwami, ban-
kami i innymi instytucjami powinni do-
kładnie rozumieć znaczenie terminów:
informacja, dane, hurtownie danych,
transmisyjne kanały informacyjne, sys-
tem informacyjny. Dopiero na tej pod-
stawie jest możliwe systemowe zrozu-
mienie mechanizmów powstawania

i funkcjonowania informacji oraz komu-
nikacji w przedsiębiorstwie. Przedsta-
wione mechanizmy tworzą nowy sys-
tem informacyjno-informatyczny, który
ma strategiczne znaczenia dla funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa i podlega
szczególnej ochronie w ramach polity-
ki bezpieczeństwa informacji. 
Natomiast techniki public relations na-
leży traktować jako narzędzia – instru-
menty (słowo pisane, mówione, obraz,
jak i różnego typu imprezy), umożliwia-
jące realizację poszczególnych celów.

Celowe jest więc umiejscowienie informa-
cji w realizacji misji przedsiębiorstwa – ja-
ko zestawienie trwałych dążeń i celów fir-
my. Zawiera ono wartości wyznawane
przez zarząd i jest podstawową wytyczną
działań, określającą jej tożsamość oraz kul-

turę organizacyjną. Infor-
macja kształtuje tożsamość
przedsiębiorstwa rozumia-
ną jako zbiór elementów
identyfikujących – misja,
cel, formy działania wy-
różniają konkretny podmiot
spośród innych. W tym
sensie decyduje o tym,

po czym ludzie rozpoznają dany podmiot.
Dlatego tożsamość firmy wpływa na jej
wizerunek. Informacja kształtuje go, a jest
on tworzony na podstawie indywidual-
nych ocen i doświadczeń konsumentów.
Stanowi również odzwierciedlenie tego,
co ludzie myślą o danej firmie. Pozycjo-
nuje podmiot w jego otoczeniu zewnętrz-
nym i stanowi element marketingu i pu-
blic relations. Pozostaje więc w ścisłym
związku zależności z kulturą organizacyj-
ną i tożsamością firmy. 
Decydujące znaczenie dla sukcesu
wszelkich działań ma zarządzanie infor-
macją w przedsiębiorstwie. Zewnętrz-
na i wewnętrzna informacja, w połącze-
niu z systemem komunikacji, są jedną
z głównych determinant jego kondycji
ekonomicznej. Liderzy opinii, czyli oso-
by lub organizacje, które mają istotny
wpływ na kształtowanie opinii czy prze-
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konań pewnych grup społecznych, w du-
żym stopniu są również w stanie oddzia-
ływać na jego sytuację ekonomiczną.
Po okresie, w którym największy wpływ
na rozwój cywilizacji miała para i elek-
tryczność, nadeszła era informacji.
Przedsiębiorstwa, mające do niej dostęp
i potrafiące z niej korzystać, mają szan-
sę przetrwania na konkurencyjnym,
globalnym rynku. 

W tej chwili mamy do czynienia z taką
sytuacją, że informatyka pełni w struk-
turach przedsiębiorstw funkcję nad-
rzędną nad informacją. Skutkiem takiej
sytuacji jest dychotomia między rozwo-
jem technik informatycznych a rzeczy-
wistymi możliwościami tworzenia
i wykorzystywania informacji. Brak do-
statecznej wiedzy socjologiczno-psycho-
logicznej wśród informatyków ograni-
cza możliwości tworzenia systemów
informacyjnych, a tym samym ma ne-
gatywny wpływ na komunikację i sta-
nowi zagrożenie dla wyników ekono-
micznych instytucji finansowych.
Rozwój działów informatycznych, wy-
przedzający intelektualne i fizyczne
możliwości przetwarzania danych na in-
formacje, deformuje procesy komuni-
kacji i zarządzania. Wystarczy porów-
nać wielkość działu informatycznego
z komórką zajmującą się analizą danych
i odpowiedzialną za tworzenie informa-
cji – informacji, a nie przetwarzania da-
nych! Z pewnością okaże się, że od kil-
ku osób wymaga się opracowania

„towaru informatycznego” dostarczo-
nego przez zespół kilkudziesięciu lub
(jeśli mamy do czynienia z dużym ban-
kiem) – nawet kilkuset informatyków.

Ciekawym zjawiskiem są również pro-
cesy komunikacyjne zachodzące mię-
dzy informatykami a innymi pracowni-
kami instytucji. Język, którym posługują
się informatycy, jest dla większości per-
sonelu niezrozumiały. Ci, którzy z zało-
żenia powinni pełnić rolę usługową
w stosunku do wszystkich działów, sta-
ją się magikami, wykorzystującymi ta-

jemne zaklęcia, narzucającymi swój
sposób widzenia. Innym – po prostu
wstyd się jest przyznać do tego, że nie
rozumieją, co do nich mówią informa-
tycy. W trudnej sytuacji są również ci,
którzy nie znają angielskiego, ponieważ
zapożyczenia z tego języka to podstawa
komputerowego slangu. Paradoksalnie,
osoby odpowiedzialne za zarządzanie
i informację w banku przeważnie zupeł-
nie nie znają quasi-języka informatyki.
Sytuacja nie jest zła, jeśli informatycy
są na tyle humanistami, że są w stanie
zrozumieć język i potrzeby szefów oraz

innych współpracowników. Dlatego
w rzeczywistości, wiele instytucji nie
dysponuje systemem informacji, choć
każde stanowisko pracy „najeżone” jest
komputerową technologią. Przedsię-
biorstwa nie są w stanie zbilansować na-
kładów na tę sferę działalności, choć
koncentrują się na rozbudowie syste-
mów informatycznych. Jednak wcale
nie sprzyja to zwiększeniu skuteczności
porozumiewania się, a w skrajnych
przypadkach, nawet ją ogranicza. 
Zarządzający często zapominają, że in-
formacja ma decydujący wpływ na sytu-
ację ekonomiczną oraz pozycję rynkową
przedsiębiorstwa. Dzięki niej przedsię-

biorstwo może zyskać, ale
również ponieść znaczne
straty. Lider może utracić
swoją pozycję, a nieznany
konkurent poszerzyć swój
udział w rynku. Bank o nie-
ugruntowanej pozycji ryn-
kowej, dzięki informacji
jest w stanie znacznie po-

prawić wyniki i nawet zyskać przewagę
konkurencyjną bez konieczności pono-
szenia wielkich nakładów na inwestycje
– nie angażując dużego kapitału.
Brak dostatecznej wiedzy sprawia, że
nakłady ponoszone na informatyzację
przewyższają korzyści wynikające
z możliwości wykorzystania systemów
do generowania informacji przydatnych
dla przedsiębiorstwa. Wpływa to bez-
pośrednio na obniżenie efektywności
ekonomicznej systemów zarządzania,
a tym samym na obniżenie wyników fi-
nansowych. ■
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Celowe jest wi´c umiejscowienie informacji
w realizacji misji przedsi´biorstwa – jako 
zestawienie trwa∏ych dà˝eƒ i celów firmy.
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