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Streszczenie

Różnorodność i głębia informacji odgrywają ogromną role w procesie decyzyjnym, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o zarządzanie biznesowe. Jest kluczowe dla operacji o znaczeniu 
strategicznym, a także na poziomie decyzyjnym podczas samych operacji. Umiejętne 
wykorzystanie informacji i zarządzanie strategiczne może przynieść wymierne korzyści 
w postaci wyników finansowych i zysków dla firmy. Autor niniejszej pracy podejmuje 
próbę zdefiniowania informacji biznesowej i porównania jej do jej praktycznego zasto-
sowania. Opisuje rolę informacji używanej w biznesie, koncentruje się na zarządzaniu 
informacją oraz ukazuje możliwości jej praktycznego użycia w procesie prowadzenia 
firmy. Jako przykład posłużył Realbud Sp. z o.o. – średniej wielkości firma specjalizują-
ca się w sektorze sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych. Działania podjęte przez 
zarząd firmy Realbud Sp. z o.o. determinowane są informacją biznesową zebraną z ryn-
ku lokalnego, co jest odzwierciedlone w wynikach finansowych firmy, jak i jej pozycji 
na rynku w województwie zachodniopomorskim. Zebrane informacje i ich interpretacja 
odgrywają kluczową rolę w ocenie zastosowanych działań. 

Wprowadzenie

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa kluczową rolę w ob-
szarze podejmowania decyzji. Ma istotne znaczenie zarówno w decyzyjności na 
poziomie operacyjnym, jak i w działaniach na szczeblu strategicznym. Umiejęt-
ne wykorzystanie i zarządzanie informacją może przynieść wymierne korzyści 
w zakresie zwiększenia obrotu i zysku przedsiębiorstwa handlowego. W artykule 
podjęto próbę zdefiniowania informacji biznesowej oraz porównania z praktycz-
nym jej wykorzystaniem. Artykuł opisuje rolę informacji wykorzystywanej w bi-
znesie. Skupia się na roli, jaką w przedsiębiorstwie odgrywa zarządzanie informa-
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cją, a także ukazuje możliwości praktycznego wykorzystania informacji w firmie 
handlowej. Jako przykładu użyto firmy Realbud Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa 
średniej wielkości, zajmującego się handlem w branży budowlanej. Działania 
podjęte przez zarząd firmy Realbud Sp. z o.o. determinowane są w dużej części 
zebranymi informacjami biznesowymi z rynku lokalnego, co ma potwierdzenie 
w wynikach finansowych, a także w pozycji, jaką przedsiębiorstwo osiągnęło na 
rynku handlu budowlanego w województwie zachodniopomorskim. Informacje 
zdobywane i przetwarzane w przedsiębiorstwie ukazują świadomość zarządu fir-
my konieczności oceny przydatności i wykorzystania ich w odpowiednim czasie. 
Artykuł opisuje również praktyczne podejście osoby z wieloletnim doświadcze-
niem w zarządzaniu do korzystania z informacji biznesowych pozyskiwanych na 
różne sposoby.

Rola informacji w przedsiębiorstwie

We współczesnej gospodarce, charakteryzującej się dużą dynamiką zmien-
ności zjawisk gospodarczych, ukierunkowaniem na klienta oraz wzrastającą zło-
żonością obszaru zarządzania w przedsiębiorstwie, coraz większą rolę odgrywa 
wykorzystanie informacji jako kapitału wiedzy w celu osiągnięcia zysku. Jakość 
informacji oraz wiedzy, jaką dysponuje przedsiębiorstwo, a także sposób, w jaki 
firma korzysta z zasobów informacyjnych, jest nie tylko odzwierciedleniem 
świadomości znaczenia informacji w zarządzaniu, ale również determinantem 
wpływającym na konkretne zachowania decyzyjne. Zachodzi zjawisko tworze-
nia kapitału opartego na informacji i wiedzy. Wobec takiego rozwoju na rynku 
zarządzania i przetwarzania informacji powstaje wiele systemów zarządzania 
informacją będących technicznym wsparciem podejmowania decyzji w strategii 
zarządzania przedsiębiorstwem. O ile systemy te są wykorzystywane w dużych 
przedsiębiorstwach, o tyle firmy małe i średnie często pozbawione są systemów 
tworzonych wyłącznie na ich potrzeby. Nowym wymaganiom wychodzi naprze-
ciw technologia informacyjno-komunikacyjna, w tym nowe generacje systemów 
informacyjno-decyzyjnych, jak systemy Business Intelligence1 czy systemy 

1 C.M. Olszak, E. Ziemba, Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Komi-
tet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 1; C.M. Olszak, 
E. Ziemba, Business Intelligence Systems as a New Generation of Decision Support Systems, 
w: Proceedings of International Conference on Politics and Information Systems: Technologies 
and Applications, Vol. 1: Informatics and Society, The International Institute of Informatics and 
Systemics, Orlando, Florida, USA, 21–25 July 2004.
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zarządzania wiedzą2. Średnie przedsiębiorstwa, mające ograniczony dostęp do 
systemów skrojonych na miarę ich potrzeb, opierają sposób wykorzystania in-
formacji głównie na samodzielnym przetworzeniu i wykorzystaniu informacji 
zebranych z rynku. Zachodzi obawa, iż taka informacja będzie niewłaściwie wy-
korzystana lub w ogóle niewykorzystana. Największą rolę w umiejętnym wy-
korzystaniu takiej informacji odgrywa zarząd firmy. Wynika to z faktu, iż bez 
technologicznego wsparcia trudno jest określić granicę pojęcia między informa-
cją a wiedzą. 

Era         Era 
 przemys owa          informacyjna 

Rysunek 1. Rosnący udział zasobów niematerialnych w produktach
Źródło: Competing with Information. A Manager’s Guide to Creating Business Value with Infor-

mation Content, red. D.A. Marchand, John Wiley & Sons, London 2000.

Rzetelna informacja, zwłaszcza dostarczona na czas, może przyczynić się 
do osiągnięcia określonego celu. Brak takiej informacji może powodować straty, 
zwłaszcza w przypadku gdy koszt poniesiony na zdobycie takiej informacji bę-
dzie wyższy niż wartość po wykorzystaniu zebranych danych. Należy jednak za-
uważyć, że nie zawsze brak informacji jest stratą realną. Brak informacji, a zatem 
również jej niewykorzystanie, może po prostu nie przynieść zysku. W wymiarze 
materialnym określenie wartości tych zjawisk jest możliwe, w wymiarze niema-

2 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 
2004; B.F. Kubiak, System zarządzania wiedzą w rozwoju współczesnej organizacji, w: Informa-
tyka we współczesnym zarządzaniu, red. J. Kisielnicki, J.S. Nowak, J.K. Grabara, Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 81.
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terialnym – mającym znaczenie wizerunkowe – dla średnich przedsiębiorstw in-
formacja stanowi odzwierciedlenie zajmowanej pozycji na lokalnym rynku usług 
i produktów. Amerykański autorytet w dziedzinie rachunkowości prof. R. Elliott 
wskazuje na rosnący udział zasobów niematerialnych (w tym informacji) w pro-
duktach i usługach.

Informacja jest integralną częścią działań podejmowanych przez mene-
dżerów. Jeśli istotą pracy menedżera w zakresie decyzyjności jest gromadzenie, 
przetwarzanie i przesyłanie informacji, to informacja stanowi kluczowy element 
w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Podejmowanie decyzji oznacza 
przesądzenie, czyli dokonanie ostatecznego wyboru wariantu po rozważeniu róż-
nych alternatywnych możliwości działania”3. Wykorzystanie informacji to przede 
wszystkim dokładna analiza jej przydatności i źródła pochodzenia. Zatem rola, 
jaką odgrywa informacja w przedsiębiorstwie, jest określona przez możliwość 
i umiejętność jej wykorzystania. W odniesieniu do klasyki rola informacji okre-
ślona przez M.E. Portera oprócz znaczenia dla samego przedsiębiorstwa wpływa 
na otoczenie rynkowe4:
– informacja zaczyna zmieniać świat, reguły gry rynkowej, a tym samym i za-

sady konkurowania (weszliśmy w nową epokę konkurencji, w której utraciły 
ważność wszystkie dawne reguły);

– w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy wykorzystują informację 
i nowoczesną technologię informacyjną, które stały się najskuteczniejszymi 
narzędziami walki o klienta (IT zmienia sposób działania przedsiębiorstw)

i oparta jest na trzech zasadach, które określają sposób wpływu informacji na 
konkurencję5:

– era informacyjna zmienia strukturę sektora, a w wyniku tego reguły konkuro-
wania;

– stwarza przewagę konkurencyjną, umożliwiając firmom osiąganie lepszych 
wyników niż rywale;

– rodzi nowe dziedziny działalności, często bazując na obecnych operacjach 
firmy .

Informacja biznesowa dla średnich przedsiębiorstw handlowych stanowi 
źródło wiedzy o konkurencji na lokalnym rynku, o klientach i potencjale inwe-

3 W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 17.
4 M.E. Porter, V.E. Millar, How Information Gives You Competitive Advantage, „Harvard Busi-

ness Review” 1985. 
5 Ibidem.
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stycyjnym. Biorąc pod uwagę definicję informacji, dla przedsiębiorstwa handlo-
wego informacja będzie stanowiła zasób wiedzy. Jeżeli wiedza ta wykorzystana 
jest w celu osiągnięcia zysku bądź zwiększenia obrotów i wzmacniania pozio-
mu konkurencyjności, należy ją uznać za kluczowy składnik podejmowania 
strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. „Wiedza nie jest prostym zasobem. 
To zasób niematerialny, kształtujący się w wyniku systematycznego rozwijania 
umiejętności dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się szans i unikania 
zagrożeń. Wiedza to proces, ponieważ jest nabywana w trakcie całego życia, toku 
pracy i współdziałania z innymi ludźmi”6. Analogicznie zatem do wielu definicji 
informacji i jej roli dla przedsiębiorstwa informacja biznesowa dla średniej wiel-
kości przedsiębiorstwa handlowego to informacja zdobyta dla potrzeb rozwoju 
firmy, pozycjonowania w lokalnym rynku towarów i usług oraz tworzenia ka-
pitału wizerunkowego. To informacja powiększająca kapitał wiedzy o lokalnym 
rynku i jego wymaganiach. Niepomiernie ważną kwestią jest fakt, iż taka infor-
macja poszukiwana jest w oparciu o sprecyzowane potrzeby firmy i w określo-
nym czasie, a umiejętne jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie przyczynia się 
w dużym stopniu do podwyższenia poziomu zysków.

Realbud Sp. z o.o. – wartość informacji 
w zarządzaniu średniej wielkości przedsiębiorstwem

Realbud Sp. z o.o. jako hurtownia materiałów budowlanych genezę po-
wstania określa na rok 1991 jako forma zabezpieczenia zaopatrzeniowego dla 
przedsiębiorstw usługowych tych samych właścicieli. Początkowo miała to być 
firma prowadząca działalność wspomagającą w zakresie dostarczania materia-
łów budowlanych dla usługowych przedsiębiorstw budowlanych własnych oraz 
zewnętrznych. Przez okres 20 lat spółka Realbud osiągnęła pozycję najmocniej-
szej formy działalności pośród wcześniejszych. Dziś obrót firmy określa się na 
średnio 30 mln zł w okresie lat 2006–2010. Obrót ten dotyczy spółki Realbud, 
jednakże spółką zależną poza województwem zachodniopomorskim jest firma 
Piec-Mat-Bud w Bydgoszczy powiększająca wartość obrotu w tym okresie do 
45 mln zł. Przy czym zysk przedsiębiorstwa w latach koniunktury (2007–2008) 

6 E. Skrzypek, Zarządzanie wiedzą jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, 
w: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. Z. Szyjewski, J.K. Grabara, J.S. No-
wak, PTI, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, s. 223–225.
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wyniósł 2,5 mln zł, a obecnie kształtuje się na poziomie 1,5 mln zł. W wojewódz-
twie zachodniopomorskim, gdzie obecność kapitału inwestycyjnego jest zdecy-
dowanie mniejsza niż w innych województwach, należy uznać wynik finansowy 
spółki Realbud za imponujący.

Rysunek 2. Wynik finansowy firmy Realbud Sp. z o.o. w latach 2006–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych firmy Realbud Sp. z o.o.

Firma Realbud Sp. z o.o. osiąga swoją pozycję dzięki skrupulatnemu plano-
waniu swojej działalności. Corocznie jest sporządzany plan dotyczący poziomu 
sprzedaży i pożądanej marży, który udaje się firmie zrealizować w niemal 100%. 
„Plan na rok 2011 uwzględnia wzmocnienie pozycji Realbudu wynikające z przy-
należności do grup zakupowych PSB, PSA i SBS. Takiej pozycji nie ma żaden 
z naszych konkurentów, dlatego planowany jest znaczny wzrost zysku (ok 100% 
przy wzroście sprzedaży o ok. 35%). Nie będziemy liderem jeśli chodzi o wiel-
kość sprzedaży, ale wypracujemy istotny kapitał, który spowoduje, że będziemy 
atrakcyjniejszym partnerem dla producentów niż nasi konkurenci”7. Takie po-
dejście do realizacji działań strategicznych ukazuje świadomość wykorzystania 
wszelkich informacji rynkowych. Zarządzanie informacją w praktyce zarządu 
firmy Realbud opiera się przede wszystkim na zidentyfikowaniu rodzaju niezbęd-
nych informacji. Zarząd podejmuje działania zmierzające do wyselekcjonowania 
informacji biznesowych wyłącznie niezbędnych. Przy trudnościach z oszacowa-
niem wartości informacji możliwe jest jednak określenie wartości źródła, z któ-
rego ta informacja pochodzi. Spółka Realbud wykorzystuje informacje, dzieląc 
je wieloaspektowo (tabela 1).

7 M. Zabłocki, prezes Zarządu Realbud Sp. z o.o. – wywiad bezpośredni.
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Tabela 1

Wieloaspektowość wykorzystania informacji w firmie Realbud Sp. z o.o.

Informacja globalna Informacja 
krajowa

Informacja 
lokalna

Informacja 
ekonomiczna

Informacja 
ekonomiczna 

o kontrahentach
Kryzys lub koniunk-
tura na świecie

struktura budżetu 
krajowego i kie-
runki wydatków 
inwestycyjnych 
rządu

inwestycje 
miasta

w skali 
makro

strategie 

Koszty pieniądza, 
kursy walut i pro-
gnozy (25% towarów 
importowanych jest 
także z Chin)

drogi inwestycje 
deweloperów

w skali mi-
kro – polity-
ka fiskalna

kierunki rozwoju 
ew. ekspansji

Koszty surowców 
(ropa, paliwa, stal, 
miedź) – tu oddzia-
łuje na firmę np. 
sytuacja na Bliskim 
Wschodzie

mieszkalnictwo inwestycje 
przemysłowe

 polityka perso-
nalna

Sytuacja u sąsiadów 
(Niemcy) – ma wpływ 
na ceny (i ich stałość) 
towarów przez nich 
oferowanych

melioracje itp. obszary 
przyszłego 
zainwesto-
wania

 polityka cenowa 
i rynkowa

Źródło: opracowanie własne na podst. danych wewnętrznych firmy Realbud Sp. z o.o.

Zainteresowanie zarządu spółki kolejnymi zakresami budownictwa wynika 
z zebranych i umiejętnie wykorzystywanych informacji z lokalnego (i nie tylko) 
rynku. Informacje o zasobach finansowych budżetu krajowego i Unii Europej-
skiej determinują decyzje o podjęciu działań zgodnie ze strumieniem przezna-
czenia tych funduszy, co powoduje zmianę priorytetów w pozyskiwaniu odbior-
ców w danym obszarze. Dzięki starannej analizie tych informacji i działaniom 
strategicznym (długofalowym) wzrost obrotów przedsiębiorstwa jest mocno za-
uważalny – jest to przyrost od 7 do 55 mln zł w bieżącym roku8. 

Specyfika rynku budowlanego wymaga reagowania na informacje płynące 
z rynku. Bardzo ważną rolę w reagowaniu na sytuację rynkową odgrywa tzw. po-
czta pantoflowa. Rynek budowlany, zwłaszcza lokalny, charakteryzuje się wielo-
letnimi znajomościami. Zachodzi jednak obawa, że informacja nieformalna może 

8 Dane wewnętrzne firmy Realbud Sp. z o.o. w Szczecinie.
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mieć niewielką wartość merytoryczną. Należy określić poziom zaufania do takiej 
informacji. W takim przypadku wartość informacji zależy od poziomu zaufania 
do źródła jej pochodzenia. „Jeżeli źródło nie jest możliwe do zidentyfikowania 
– informacja jest nieprzydatna, a w niektórych przypadkach może być dezinfor-
macją wygenerowaną przez konkurencję. Określenie wpływu pojedynczej infor-
macji na zysk czy obroty jest niemożliwe. Do osiągnięcia powodzenia najczęściej 
prowadzi połączenie wielu informacji, skojarzenie wzajemnych zależności po-
między tymi informacjami. Hurtownia Realbud w pierwszym rzędzie pozyskuje 
informacje o potrzebach potencjalnego klienta (wielkość, jakość itp.), następnie 
informacje o możliwościach pozyskania materiału, cenach, potencjalnych mar-
żach, możliwościach logistycznych, a także analizuje wiarygodność klienta oraz 
własne możliwości zaangażowania kapitału finansowego”9.

W dobie kryzysu właściwa analiza informacji zdaje się być niezbędna. War-
tość decyzji o współpracy z kontrahentem (np. klientem) będzie wynikiem ana-
lizy jego sytuacji. W przypadku klienta inwestycyjnego firma Realbud Sp. z o.o. 
w pierwszej kolejności zdobywa informacje finansowe. W celu oceny możliwości 
finansowych i potencjału zakupowego badany jest w pierwszej kolejności bilans 
wyniku finansowego, a także określana jest poprzez obserwacje pozycja ryn-
kowa, czyli to, w jaki sposób potencjalny kontrahent zdobywa np. zamówienia. 
Dzięki bilansowi pozyskiwane są takie informacje jak10: 
– potencjał zakupowy,
– sytuacja finansowa,
– posiadany majątek,
– wielkości zobowiązań w relacji do poziomu sprzedaży.

Sytuacja wynikająca wyłącznie z bilansu jest informacją historyczną. Dlate-
go niezbędne są informacje dodatkowe o aktywności potencjalnego kontrahenta 
na rynku lokalnym. Zarząd firmy Realbud zakłada, iż informacje biznesowe są 
podatne na działanie rynku. Ze względu na specyfikę branży budowlanej, która 
jest obarczona dużym ryzykiem kosztowym i potęgującym go kryzysem, decyzje 
zarówno na szczeblu operacyjnym, jak i strategicznym wymagają więcej czasu 
i większej ilości informacji. Z analizy rynku lokalnego prowadzonej przez zarząd 
Realbudu wynika, iż istotą wykorzystania informacji biznesowej jest możliwość 
przełożenia jej na działania długofalowe. Działania, które nie mają skutków tuż 
po ich podjęciu, ale wpływają na pozycję firmy, a także na poziom zysku w dłuż-

9 M. Zabłocki – wywiad bezpośredni.
10 Dane wewnętrzne firmy Realbud.
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szym czasie. Istotny jest również fakt podołania (w kwestii finansowej i marke-
tingowej – potencjalna strata kontrahenta) podjętym decyzjom. 

Firma Realbud Sp. z o.o. wykorzystuje wiele kanałów informacyjnych. 
Generowanie informacji na rynek lokalny o własnym potencjale stanowi dla 
przedsiębiorstwa ważny aspekt pozyskania klienta, a także zdobywania pozycji. 
Od 2000 roku firma korzysta z szeroko rozumianej reklamy. Wraz z rozwojem 
zmienia się nośnik takiej informacji z wykorzystaniem praktycznie wszystkich 
dostępnych obecnie kanałów. Informacje, które firma generuje na zewnątrz, są 
starannie przeanalizowane i przygotowane. Dbałość o wizerunek zewnętrzny jest 
dla firmy podstawą wysłania informacji na rynek. Starannie przygotowana infor-
macja oparta jest na badaniu rynku, badaniu konkurencji, cen i zapotrzebowania 
rynkowego. Informacje, jakich firma dostarcza rynkowi, to głównie dane o11: 
– aktywności firmy,
– posiadaniu ciekawych propozycji,
– dbałości o klienta, dostarczając informacje, do których normalnym trybem 

klient nie miałby dostępu,
– rozwoju firmy poprzez wprowadzanie nowych produktów lub technologii,
– wiedzy, którą za darmo dostarcza swoim klientom.

Umiejętność wykorzystania informacji przez zarząd firmy jest dowodem na 
istotę i potrzebę pozyskiwania danych w oparciu o własne potrzeby. O ile brak in-
formacji może nie powodować strat finansowych, o tyle zdecydowanie może zaha-
mować rozwój firmy. To, w jaki sposób informacja zostanie wykorzystana i jaka in-
formacja zostanie wysłana na rynek, stanowi o rozwoju firmy. Zatem świadomość 
i wiedza w zakresie zarządzania informacją jest dla spółki nieodłącznym elemen-
tem zarządzania przedsiębiorstwem. W strategii kluczowego planowania i kierowa-
nia informacja zajmuje miejsce często decydujące o powodzeniu podjętych decyzji.

Zakończenie

Wiedza to umiejętne połączenie informacji z doświadczeniem. Przedsiębior-
stwo mające na celu rozwój i budowanie pozycji rynkowej musi zdobyć umiejętność 
właściwej analizy i wykorzystania informacji w biznesie. Pośród wielu definicji 
informacji na uwagę zasługuje fakt, że istotny dla zarządzania przedsiębiorstwem 
jest wieloaspektowy wymiar zdobywanych danych. Wartość informacji powinna 

11 Dane wewnętrzne firmy Realbud.
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być mierzona wartością skutku jej zastosowania. Korzyści z posiadania informacji 
nie wynikają tylko z możliwości wytworzenia i sprzedania nowych informacji. 
W przeważającej części przedsiębiorstwo osiąga korzyści z informacji, bo dzię-
ki nim może wytworzyć inne rodzaje produktów i usług. Używanie informacji 
w przedsiębiorstwie przejawia się w podejmowaniu decyzji, które generują zwrot 
pieniężny. Należy uściślić, że decyzje są podejmowane przez ludzi, a nie przez byt 
organizacyjny, jakim jest firma. Zatem wystąpienie błędu w podjętych decyzjach 
jest nieuchronne. Zwrot w postaci finansów w wyniku podjętych decyzji nie za-
wsze musi być dodatni. Znaczenie będzie miał tutaj czas wykorzystania informacji 
i nakłady poniesione na zdobycie konkretnych danych. Trzeba zauważyć, że efekt 
podjętych działań w wyniku analizy informacji może nastąpić w odległym czasie. 
Przykład firmy Realbud Sp. z o.o. potwierdza fakt, iż umiejętność zarządzania 
informacją stanowi często o potencjale rozwojowym przedsiębiorstwa i o podno-
szeniu przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku branży.

THE IMPORTANCE OF INFORMATION FOR BUSINESS INDUSTRY 
BASED ON EXAMPLE OF REALBUD LTD., SZCZECIN, POLAND

Summary

 The variety and depth of information plays a huge role on decision making pro-
cesses especially when it comes to business management. It has a great importance on 
operations of strategic meaning as well as on the level of decision-making during the 
operation itself. Skillful use of gathered information and strategic management can bring 
measurable benefits in the range of financial outcome and profits to the company. The 
thesis attempts to define the term of business information and compares it with practical 
utilization. The thesis describes the role of information used in business, concentrates 
on the information management and shows the possibilities of practical use of informa-
tion in the process of running a company. As an example the author uses Realbud Ltd. 
– a company of average size, specialised in a construction sector wholesale. Actions 
taken by the management of the company (Realbud Ltd.) are determined by business 
information collected from the local market, what is reflected in the financial results 
of the company as well as its position on the market of construction commerce in West 
Pomeranian province. The collected information and its interpretation plays a crucial 
role in management’s ownereness of the necessity to judge the value of those informa-
tions and timing. Additionally, this article elaborates on the practical outlook of highly 
experienced employees in gathering and analyzing business data and information from 
many various sources. 

Translated by Łukasz Marzantowicz


