
I stotnymi cechami informacji zarząd-
czej są jej aktualność i merytorycz-
na przydatność. Aktualność pozwa-

la szybko korygować zaobserwowane
nieprawidłowości bądź wykorzystywać
pojawiające się możliwości. Przydatność
oznacza, że swoim odpowiednio okro-
jonym zakresem i strukturą informacja
powinna ułatwiać szybką analizę i wy-
ciąganie wniosków. 

Informacja zewnętrzna jest przeznaczo-
na dla odbiorców zewnętrznych, takich
jak inwestorzy, urzędy skarbowe, GUS,
różne urzędy nadzoru – w zależności
od rodzaju prowadzonej działalności. Od-
biorców zewnętrznych informacji o firmie
można podzielić na dwie grupy: tych, któ-
rych firma chce informować o swojej dzia-
łalności, oraz tych, dla których musi ona
prowadzić wymaganą sprawozdawczość.
Szczególnie istotna jest druga grupa. Jej
przywilej wglądu w funkcjonowanie fir-
my wynika z regulacji prawnych, co na-
rzuca określone standardy zakresu i struk-
tury prezentowanej informacji. Informacja
zewnętrzna jest wykorzystywana głów-
nie do nadzoru działalności i porównywa-
nia podstawowych wyników firm. Stąd
mniejsze znaczenie ma jej aktualność (np.
sprawozdania roczne powstają nawet
z kilkumiesięcznym opóźnieniem). Tak-
że mniejsza jest na ogół jej przydatność
w bieżącym zarządzaniu. Istotna jest na-
tomiast możliwość jej ścisłego wyjaśnie-
nia i uzasadnienia – w zgodzie z regułami
ustalonymi przez odbiorców.
Pomiędzy informacjami zarządczą a ze-
wnętrzną występują różnice mogące sta-

nowić źródło dylematów zarządczych.
Menedżerowie potrzebują aktualnych in-
formacji dopasowanych swoim zakresem
i strukturą do powierzonego im obszaru
odpowiedzialności. Informacja zarząd-
cza powinna ich wspomagać w podejmo-
waniu trafnych decyzji.
Odbiorcy zewnętrzni mają różne po-
trzeby. Oceniają rentowność inwestycji
w akcje spółki, sprawdzają, czy zapła-

cony podatek jest poprawnie naliczony
i adekwatny do prowadzonej działalno-
ści, czy nie zostały przekroczone usta-
lone prawem limity itp. 

Czas odgrywa kluczową rolę w podej-
mowaniu skutecznych decyzji i uzyska-

niu dzięki nim przewagi konkurencyj-
nej. Informacja zarządcza powinna być
możliwie najbardziej aktualna oraz za-
pewniać szybki dostęp do najpotrzeb-
niejszych i najświeższych danych. Jej
struktura musi być elastyczna, a zakres
odpowiednio szeroki, tak, by uzyskanie
potrzebnych danych było możliwe
również na zasadach ad hoc i nie wyma-
gało czasochłonnych poszukiwań lub
przekształceń. Aktualność informacji ze-
wnętrznej jest zazwyczaj regulowa-
na odpowiednimi przepisami. Sprawoz-
dania są przygotowywane okresowo,
z opóźnieniem pozwalającym na wcze-
śniejszą ich weryfikację. 

Nieodłącznym elementem ogromnej
większości decyzji jest niepewność. Rzad-
ko zdarza się, że dostępny jest pełny ob-
raz sytuacji – jego uzyskanie jest zbyt
kosztowne. Dlatego informacja zarząd-
cza nie musi być i generalnie nie jest
w 100 proc. dokładna (uzgodniona z da-
nymi finansowymi). Jest wynikiem za-
równo potrzeby szybkiego uzyskania in-
formacji, jak i zastosowania różnych
przybliżeń, przekształceń i alokacji. Waż-
ne jest natomiast, by wskazała właściwy
kierunek, a drobne odchylenia mogą zo-
stać skorygowane z upływem czasu. Jej

przygotowanie trwa dłużej, co daje wię-
cej czasu na weryfikację i ewentualny au-
dyt. Jej odbiorcy oczekują dużej dokład-
ności i wiarygodności. Musi więc być
elastyczna. Jej zakres i struktura powin-
ny być dopasowane do aktualnych po-
trzeb – zależnie od sytuacji lub według
najlepszych wzorców. W przeciwnym ra-
zie taka informacja traci przydatność. Po-
woduje, że menedżerowie zwracają uwa-
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gę na niewłaściwe, nieistotne zjawiska
albo spędzają zbyt dużo czasu na wyszu-
kiwaniu i przekształcaniu danych. Infor-
macja zewnętrzna jest przygotowywa-
na zgodnie z ustalonymi standardami
i regulacjami. Jej format jest ściśle okre-
ślony i stosunkowo rzadko się zmienia.
Firma ma nikły wpływ na ten sposób ra-
portowania. Informacja zarządcza
obejmuje przeszłość – kilka lat wstecz,
teraźniejszość. Częstotliwość jest zależ-
na od potrzeb. Zwykle dane ukazywane
są w ujęciu miesięcznym, pozwalającym
na analizę trendów.

Informacja zewnętrzna to zasadniczo in-
formacje historyczne, obejmujące z regu-
ły dane za okres sprawozdawczy i dane
porównawcze z poprzedniego roku, przy-
gotowywane z niewielką częstotliwością
– zwykle kwartalną. Informacja zarząd-
cza obejmuje wszystko, co jest ważne dla
kierowania działalnością firmy. Cechuje
się dużą różnorodnością. Oprócz danych
ogólnych zawiera dane szczegółowe, po-
zwalające dotrzeć do przyczyn zaobser-
wowanych tendencji. Każdy powinien
otrzymywać zestaw dopasowany do swo-
ich potrzeb. Tak, by nie tracić czasu
na pracochłonne wyszukiwanie i prze-
kształcanie danych pozyskiwanych nie-
jednokrotnie z kilku systemów.

Informacja zewnętrzna jest wystanda-
ryzowana. Obejmuje jedynie najważ-
niejsze dane o dużym poziomie ogólno-
ści. Dominującą jej część stanowią dane
finansowe. Trudno na tej podstawie
określić przyczyny bieżącej sytuacji fir-
my. Dobrze przygotowana informacja
zarządcza zakresem i strukturą od-
zwierciedla strategię firmy, wskazując
na jej słabe i mocne strony. 

Dlatego firmy chronią ją przed dostępem
z zewnątrz. W rękach konkurencji mogła-
by się stać poważną bronią. Informacja ze-
wnętrzna z założenia jest ujawniana. Dla-
tego rzadko zawiera szczegółowe dane
o znaczeniu strategicznym. Opóźnienie
związane z jej przygotowaniem dodatko-
wo obniża jej wartość dla konkurencji.
Źródłem informacji zewnętrznej są księ-
gi lub system finansowo-księgowy. Nato-
miast informacja zarządcza – w wersji
papierowej – ma niewielką wartość – ob-
róbka manualna jest zbyt kosztowna. Dla-
tego tam, gdzie występuje, pochodzi
głównie z systemów transakcyjnych,
wspierających działalność operacyjną. Nie
jest oczywiście wykluczona integracja sys-
temów transakcyjnych z systemem finan-
sowo-księgowym. W takich przypadkach
pierwotnym źródłem obu rodzajów infor-
macji będzie system transakcyjny. 

Ważnym problemem jest wyposażenie
informacji zarządczej i zewnętrznej w od-
powiednie narzędzia informatyczne. Mo-
że to być własny system IT, ale współ-
działający z systemem działającym
w przedsiębiorstwie. Źródło może być
wspólne, ale sposób dalszego przetwa-
rzania powinien być inny. Informacja za-
rządcza wymaga szybkiej obróbki. Musi
być łatwo dostępna i nadawać się do ana-

lizy przez odbiorcę. Informacja zewnętrz-
na może powstawać znacznie wolniej. Po-
nadto zakres i struktura informacji
zarządczej muszą być dopasowane do ak-
tualnych potrzeb, podczas gdy wymogi
stawiane informacji zewnętrznej sprawia-
ją, że wprowadzanie w niej zmian jest
utrudnione lub niemożliwe. Te właściwo-
ści wskazują na wykorzystanie innych na-
rzędzi informatycznych. To właśnie roz-

wój technologii umożliwia szybki i efek-
tywny dostęp do danych zarządczych
i tym wyraźniej oddala je od sprawoz-
dawczości zewnętrznej.
System analizy informacji zarządczej na-
zywa się zwykle Systemem Informacji
Zarządczej lub Systemem Informowa-
nia Kierownictwa (MIS – Management
Information System). Patrząc od strony
interfejsu użytkownika, system informa-
cji zarządczej powinien pozwalać na wy-
godną i efektywną analizę. 
Dane powinny być prezentowane nie
tylko w sztywnej formie tabelarycznej.
Użytkownik powinien też móc:
● obejrzeć rozmaite wykresy (struktury,
rankingi, a w szczególności trendy),
● zmienić układ tabel oraz wykresów
i spojrzeć na dane z innej perspektywy
(analiza wielowymiarowa),
● przejść do bardziej szczegółowych in-
formacji (drill-down).
Są to typowe cechy narzędzi analitycznych
(OLAP – OnLine Analytical Processing).
Interfejs systemu informacji zewnętrznej
może być zdecydowanie prostszy i skła-
dać się z określonego zestawu raportów
tabelarycznych. Od strony zasilania infor-
macją system opiera się zwykle na hur-
towni danych (Data Warehouse), która
gromadzi dane z różnych systemów trans-
akcyjnych. Dane w hurtowni muszą mieć
jakość wystarczającą do celów zarząd-
czych. Jednocześnie powinny być szybko
dostępne. Z tego względu „ładowane”
do hurtowni podlegają specjalnym, auto-
matycznym procesom czyszczenia, które
korygują lub filtrują błędy. Natomiast
w systemie informacji zewnętrznej szyb-
kość dostępu nie jest tak istotna. Dane
zwykle są korygowane manualnie, co jest
bardziej czasochłonne, ale gwarantuje peł-
ną weryfikowalność wymaganą przez od-
biorców zewnętrznych. Informacja ze-
wnętrzna jest zwykle uzyskiwana bez
pośrednictwa hurtowni danych.

W każdej firmie istnieją komórki zajmu-
jące się sprawozdawczością zewnętrzną.
Informacja zarządcza – jeżeli rzeczywi-
ście ma odpowiadać na potrzeby mene-
dżerów – wymaga ciągłego nadzoru me-
rytorycznego i informatycznego. Jej
przygotowanie jest istotnym procesem,
wymagającym pełnego zaangażowania
osobnego zespołu Pełne wykorzystanie
wartości płynącej z informacji zarządczej
wymaga stworzenia efektywnego syste-
mu, wspomaganego właściwymi narzę-
dziami. Nie jest bowiem ważne, ile ra-
portów powstaje w ciągu roku. Ważne
jest, jaka jest ich użyteczność i przydat-
ność w bieżącym zarządzaniu. ■
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