
 

 

INFORMACJA 

 – CZYM JEST, CO NIĄ NIE JEST I JAK NIĄ ZARZĄDZAĆ? 

 

Kilka słów wprowadzenia 

 
W dniu 9 października 2018 roku odbyła się niewielka środowiskowa 

konferencja, której tematem był – zasadniczo – tytuł niniejszego prowadzenia do 

obecnego, kolejnego numeru „Współczesnych Problemów Zarządzania” („WPZ”). 

Konferencja została zorganizowana we współpracy Wyższej Szkoły Informatyki 

Stosowanej i Zarządzania w Warszawie z Instytutem Badań Systemowych PAN. 

Inicjatorem tego spotkania był prof. Bogdan Stefanowicz, dla którego dziedzina 

informacji jest szczególnym przedmiotem zainteresowania. Niżej podpisany 

pomagał w zorganizowaniu tego spotkania. Należy dodać, że materiały z tej 

konferencji (prezentacje) dostępne są pod poniższym adresem: 

https://www.wit.edu.pl/uczelnia/nauka-i-badania/wydawnictwa-

naukowe/wspolczesne-problemy-zarzadzania 

 

W obecnym numerze biuletynu „WPZ” zamieszczamy, w postaci osobnej 

sekcji, która nadaje tytuł temu zeszytowi, teksty, związane z wspomnianą 

konferencją. Jakkolwiek nie ma pełnej odpowiedniości między: zrealizowanym 

programem konferencji, prezentacjami oraz tutaj zamieszczonymi tekstami, 

jednakże stanowi to, zarazem, asumpt do stwierdzenia, że w sumie mamy do 

czynienia z obszernym materiałem o sporej i istotnej zawartości merytorycznej.  

 

Sekcję specjalną otwiera artykuł prof. Bogdana Stefanowicza („Informacja – 

tajemniczy składnik rzeczywistości”), podkreślający trudności z jednoznacznym 

zdefiniowaniu i określeniu tego, czym jest informacja, a zrazem wielostronny, 

wielopłaszczyznowy charakter tego pojęcia. Nie sposób się, oczywiście, z tym nie 

zgodzić, jakkolwiek nie ułatwia to posługiwania się tym pojęciem w zestawieniu z 

innymi, zwłaszcza takimi, które się z nim najczęściej kojarzą (dane… itp.). W 

efekcie, Bogdan Stefanowicz proponuje szeroko zakrojony projekt niejako 

narratywnego określania informacji z różnych perspektyw i w różnych kontekstach. 

 

Z kolei, w następnym artykule, prof. Piotr Sienkiewicz („Wartościowanie 

informacji w systemach zarządzania”), po krótkiej historii (mniej lub bardziej) 

formalnych definicji bądź miar informacji, skupia się na możliwości i znaczeniu 

takiego pomiaru, zwłaszcza w odniesieniu do zastosowań w zarządzaniu, czy też 

ogólniej – podejmowaniu decyzji. Niewątpliwie, do tego celu konieczne jest 

wykorzystanie pewnego modelu oceny informacji, lub jej (przetworzonej) funkcji 

(takiej jak wiedza), ponieważ inaczej możemy mieć do czynienia (a być może i w 

rzeczywistości często mamy) z chaotycznym lub losowym podejmowaniem decyzji.  
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Dr Michał Bąba („Refleksje wokół prywatności i autonomii informacyjnej 

jednostki w świecie internetu (wszech)rzeczy”) w swoim artykule analizuje 

konsekwencje, jakie wynikają z rosnącej penetracji rzeczywistości i ludzkich działań 

przez internet, zwłaszcza internet rzeczy (IoT), dla pewnych podstawowych wartości 

ludzkich, takich jak autonomia, prywatność, czy wręcz wolność. Jakkolwiek w 

tekście podkreślono, że postępujące uszczuplenie tychże wartości, wynikające z 

postępów technicznych, w dużej mierze odbywa się za zgodą – jawną lub nie – 

poszczególnych osób, to stwierdzono, iż efekty mogą być niezmiernie poważne, 

wykraczające poza naskórkowe wyobrażenia tych właśnie osób. 

 

W ostatnim tekście z tej sekcji, niżej podpisany, tj. Jan W. Owsiński („Dane, 

informacja, wiedza – niektóre pojęcia i ich zastosowania”), podsumowuje swoje 

opinie, dotyczące, z jednej strony, rozróżnień pojęciowych, związanych z terminem 

„informacja” oraz innymi terminami, z nim powiązanymi, a z drugiej – pewnych 

istotnych cech, związanych z efektywnością wykorzystywania informacji i 

tworzenia opartych na niej syntetycznych struktur o szerszym zakresie i bardziej 

zaawansowanych funkcjach (wiedza, mądrość). 

 

 

*    *    *    *    * 

 

 

Niezależnie od zaanonsowanej w tytule specjalnej sekcji i zawartych w niej 

artykułów, pragnę zwrócić uwagę naszych Czytelników na pozostałe artykuły, 

zawarte w obecnym numerze biuletynu, poruszające zarówno ważne, jak i ciekawe 

tematy. Jak zwykle, liczymy na to, że ten numer spotka się z zainteresowaniem 

naszych Czytelników i być może przyczyni się także do powiększenia Ich grona. 

 

Jan W. Owsiński 

 


