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Wprowadzenie

Najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa, 
to gwałtowny rozwój związany z wykorzystaniem technologii informacyjnych w przed-
siębiorstwach oraz zmiany strategii biznesu przedsiębiorstwa (głównej oraz strategii 
cząstkowych) tak, aby dostosować je do wymagań klientów i czynników zewnętrz-
nych ujętych w aktach prawnych. W konsekwencji przedsiębiorstwa poszukują roz-
wiązań nasyconych innowacjami, które pozwolą im przetrwać, rozwijać się oraz 
odnieść sukces rozumiany jako zbudowanie bezpiecznej pozycji na rynku. Sięgają 
przeto po tzw. technologie wysokiej szansy – IT, przeznaczając na te rozwiązania 
znaczne nakłady finansowe [25].

W 2009 roku inwestycje w IT reprezentowały średnio 4,1% przychodów w kor-
poracjach. Aktualne dane wskazują, że 87% liderów biznesu uważa, że systemy 
informacyjne (SI) są kluczowe dla uzyskania strategicznego sukcesu [7]. Powyższe 
wyzwania i liczby wyraźnie pokazują, że właściwie zarządzane technologie informa-
cyjne stały się kluczowe dla wsparcia, trwałości i rozwoju przedsiębiorstw. Tak więc 
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IT Governance (ITG) jest kluczem do sukcesu rynkowego i powodzenia w biznesie. 
Weill argumentuje nawet, że ITG może prowadzić do 20% wzrostu zysków [30, 8].

Wiele organizacji rozpoczęło wdrożenie ITG, zwłaszcza po wprowadzeniu 
w 2002 roku tzw. ustawy Sarbanes-Oxleya. Niemniej jednak badań naukowych w tym 
obszarze wciąż nie można uznać za zaawansowane. Wszechstronne modele teore-
tyczne wyjaśniające wpływ ITG na sukces gospodarczy, poza nielicznymi przypad-
kami, nie są prezentowane1. Ponadto dotychczasowe badania naukowe obejmowały 
tylko badania poszczególnych determinantów sukcesu nadzoru IT. Jednak żadne z nich 
nie łączą determinant sukcesu nadzoru IT i jego konsekwencji w ogólny oraz zinte-
growany model sukcesów nadzoru IT i jego wpływu na sukces gospodarczy [3, 30].

W obliczu znaczącego braku badań niniejsze opracowanie ma na celu przepro-
wadzenie usystematyzowanego i wszechstronnego przeglądu wcześniejszych badań 
empirycznych i literatury naukowej na temat wpływu nadzoru IT na sukces gospo-
darczy. Jego celem jest także opracowanie innowacyjnego modelu nadzoru IT, który 
zwiększy szansę na sukces gospodarczy i pozwoli zidentyfikować czynniki sukcesu, 
współwyznaczniki organizacyjne i kategorie sukcesu przedsiębiorstw.

Postępowanie przyjęte w opracowaniu wymusiło jego układ i kolejność omawia-
nych zagadnień: 1) zarys podejścia metodycznego przyjętego przez autorów, służący 
identyfikacji kategorii sukcesu gospodarczego; 2) identyfikacja czynników umożli-
wiających zarządzanie IT oraz współwyznaczników organizacyjnych, które wpływają 
na sukces gospodarczy; 3) systematyczny i wszechstronny przegląd wcześniejszych 
badań empirycznych dotyczących wpływu zarządzania IT na sukces gospodarczy; 
4) przedstawienie wyników badań prowadzonych przez autorów opracowania i połą-
czenie ich w model wyjaśniający zależność między nadzorem IT i sukcesem gospo-
darczym. Na końcu podsumowano wyniki, jak również omówiono ograniczenia oraz 
wkład w teorię i praktykę nauk o zarządzaniu.

1. Metodyka badań

Opracowanie zawiera usystematyzowany i wszechstronny przegląd poprzednich 
badań empirycznych w dziedzinie nadzoru IT. W tym celu zostały podjęte następu-
jące kroki badawcze:
1. Określenie pojęcia sukcesu gospodarczego na podstawie wcześniejszych badań.
2. Zidentyfikowanie przypadków udanego wdrożenia nadzoru IT we wcześniejszych 

badaniach empirycznych.
3. Określenie czynników umożliwiających zarządzanie IT, które wpływają na suk-

ces gospodarczy.

1 Por. m.in. [31].
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4. Określenie zewnętrznych lub organizacyjnych współwyznaczników.
5. Opis przypadków wdrożenia nadzoru IT w systemie kategorii odpowiednim dla 

przyszłych badań dotyczących tego obszaru.
W celu uzyskania rzetelnego zestawu czynników wejściowych i wyjściowych bar-

dzo ważne jest, by przegląd był przeprowadzany regularnie. Systematyczny przegląd 
literatury stanowi akademickie podejście do skondensowanych dotychczasowych spo-
strzeżeń dotyczących danego tematu [11]. Polega on na przeanalizowaniu zestawu 
pytań badawczych przy pomocy planowanej oceny dotychczasowej literatury empi-
rycznej na ten temat. Proces przeglądu zatem niesie za sobą ryzyko powielenia błę-
dów wcześniejszych badań, a nawet pomnażania ich2.

Aby uniknąć tych błędów, przegląd literatury powinien być przeprowadzany 
zgodnie z jasną i powtarzalną metodyką. Zastosowany przez autorów artykułu plan 
badań przeglądowych opiera się na opracowaniu Coopera i Hedgesa, który przed-
stawiono poniżej [9]:
a) Sformułowanie odpowiednich do zakresu badań pytań badawczych:

1) Co to jest sukces gospodarczy, zwłaszcza w odniesieniu do firm usługowych 
z zakresu technologii informacyjnych?

2) Jak oraz na jakim poziomie nadzór IT wspiera i wzmacnia sukces gospodarczy?
3) Jakie czynniki nadzoru IT zidentyfikowano we wcześniejszych badaniach 

empirycznych jako czynniki umożliwiające osiągnięcie sukcesu?
4) Jakie dalsze czynniki środowiskowe i organizacyjne przyczyniają się do osią-

gnięcia ładu informacyjnego i sukcesu gospodarczego?
b) Na podstawie ustalonych kryteriów włączenia i wykluczenia dokonano kwerendy 

literatury przedmiotu. Zgodnie z założeniem wybierano wyłącznie te opracowania, 
które pochodzą z czasopism naukowych, oraz książki lub artykuły z monografii, 
w których zastosowano podejście naukowe. Badania ograniczają się do publika-
cji w języku angielskim, polskim i niemieckim3.

c) Wybór odpowiednich badań z baz danych i ocena wyników.
Do wyboru i oceny odpowiednich badań zastosowano książki w formie papierowej 

i internetowe bazy danych. Analiza ogranicza się do podanych poniżej naukowych 
baz danych, co ma zagwarantować odnoszenie się tylko do źródeł dopuszczalnych 

2 Przeglądy literatury zazwyczaj nie biorą pod uwagę faktu, że różne badania pierwotne mają różne 
cele i stosują różne metody oceny, które mogą być nieodpowiednie do własnej koncepcji badaczy przepro-
wadzających ten przegląd. Co więcej, odpowiednie artykuły niekiedy nie są znajdowane, gdyż nie są ujęte 
w badanych bazach danych (złudzenie publikacyjne) [9]. Ponadto uwzględnienie gorszej jakości badań może 
zafałszować wyniki lub podkreślić nieistotne treści (błąd selekcji i detekcji) [15]. Wreszcie mamy do czynienia 
ze stronniczością czytelnika, wynikającą z subiektywności osoby analizującej informacje, wpływającej na 
interpretację wyników, chociaż badania wybierane są starannie. Wszelkie interpretacje czerpią z dotychcza-
sowych doświadczeń [9].

3 Na potrzeby niniejszego opracowania ograniczono wybór materiałów z lat 1990–2016; umotywowane 
jest to tym, że dopiero od lat 90. XX wieku nadzór IT zaczął być szeroko stosowany.
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przez środowisko akademickie, a jednocześnie zapewnić szeroki wybór artykułów, 
które mogą mieć związek z tematem4.

Następujące słowa kluczowe: 1, 2 i 3 łączono oraz wprowadzano odpowiednio do 
każdej bazy danych, aby upewnić się, że faktycznie zidentyfikowano porównywalne 
badania, i otrzymano ich kompleksową podstawę.

Tabela 1. Przegląd – macierz słów kluczowych

Słowo kluczowe 1 + Słowo kluczowe 2 + Słowo kluczowe 3 + Słowo kluczowe 4

„Nadzór technologii 
informacyjnej”

Ramy, instrumenty,
zasady, mechanizmy

Empiryczne Sukces

„Nadzór systemu 
informacyjnego”

Agilny Przedsiębiorstwa świadczące 
usługi z zakresu IT

Wyniki

„Sukces gospodarczy” COBIT BSC, IT BSC Tworzenie wartości

SOA Ryzyko

ITIL Zgodność z przepisami

ERP Strategia

EAM Alokacja zasobów

Efektywność

Skuteczność

Źródło: opracowanie własne.

2.  Synteza wyników przeglądu literatury naukowej 
i badań empirycznych

Niniejsza część pracy stanowi podsumowanie i syntezę stosownych badań nad 
nadzorem IT i jego wpływem na sukces przedsiębiorstwa.

2.1. Koncepcje nadzoru IT, standardy i definicja

Badania stanowią integralną część wciąż trwającego programu badawczego, 
mającego na celu zwiększenie świadomości i wartości nadzoru IT oraz jego wpływu 

4 Emerald Fulltext: baza danych zawierająca szeroki zakres badań i artykułów na temat zarządzania 
i badań technologii informacyjnych; Ebsco Electronic Journals Service: multidyscyplinarny dostęp do ponad 
300 czasopism naukowych; EthOS-Beta – internetowa baza Biblioteki Brytyjskiej Electronic Theses Online 
Service, umożliwiająca dostęp do opublikowanych prac doktorskich w Wielkiej Brytanii; International Journal 
of Business and Social Science IJBSS zapewnia platformę intelektualną dla międzynarodowych uczonych; IBIMA 
Publishing: wydawca ogólnodostępnych artykułów naukowych; AIS Electronic Library: biblioteka cyfrowa, 
w której można znaleźć badania przedstawione podczas Konferencji Międzynarodowej na temat Systemów 
Informacyjnych, np. podczas konferencji AMCIS i ICIS; dodatkowe dokumenty pozyskane z platformy Google 
Scholar, która zapewnia duży wybór darmowych artykułów z różnych baz danych.
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na sukces gospodarczy przedsiębiorstw usługowych z zakresu technologii informa-
cyjnych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że konwencjonalne i innowacyjne 
(zwinne – agilne, z ang. agile) koncepcje nadzoru IT mają swoje źródła w różnych 
punktach widzenia. Żadna koncepcja nie wydaje się być idealnym samodzielnym 
rozwiązaniem, ale elementy obu koncepcji mogłyby przyczynić się do stworzenia 
zrównoważonego systemu nadzoru IT [20, 21]. Trzeba także podkreślić, że koncep-
cje zwinnego nadzoru IT mogą być skuteczniej dopasowane do dynamicznego rynku 
i środowisk konkurencyjnych, jako że elastyczność i otwartość są nieodłącznym ele-
mentem metodyki Agile. Głównym problemem jest jedynie (aż) zrównoważenie przy 
pomocy konwencjonalnego nadzoru IT, z jednej strony, efektywności kosztów, kon-
troli ryzyka i ukierunkowanie na udziałowców oraz, z drugiej strony, ukierunkowa-
nie na klientów i doskonałość techniczną.

Odbiegając od wyniku przeglądu dotychczasowych badań dotyczących koncepcji 
nadzoru IT, standardów i definicji [5, 14, 20, 18, 30, 8], w niniejszym opracowaniu 
zdefiniowano nadzór IT na podstawie połączenia zwinnego (agile) i konwencjonal-
nego nadzoru IT z uwzględnieniem następującego paradygmatu: „Nadzór techno-
logii informacyjnej to nieustanne doskonalenie potencjału organizacyjnego, dzięki 
któremu bieżące i przyszłe wykorzystanie technologii informacyjnych zostaje ukie-
runkowane, ocenione i monitorowane w celu tworzenia/dodania wartości korpora-
cji i zapewnienia połączenia działalności ze strategiami informacyjnymi”. Centralną 
częścią niniejszej definicji jest nieustanne doskonalenie potencjału organizacyjnego, 
co w tym kontekście obejmuje następujące elementy:

 � Struktury: są one zdefiniowane jako stabilne relacje między elementami organi-
zacji (jako systemu społecznego) lub między poszczególnymi organizacjami. Ta 
część obejmuje definicję ról, struktur oraz alokacji kompetencji do podejmowa-
nia decyzji i trybów decyzyjnych.

 � Procesy: reprezentują one interakcje w obrębie lub między systemami społecz-
nymi, które są definiowane przez struktury społeczne systemów. Oznacza to, że 
procesy opisują sposób, w jaki wspomniane powyżej komitety i role są zaanga-
żowane w inicjację systemu, inicjację rozwoju i jego utrzymania, aspekty orga-
nizacyjne, konkretne działania i konkretne wyniki, czego celem jest realizacja 
zadań nadzoru IT.

 � Mechanizmy relacyjne: zapewniają one środki umożliwiające porozumienie mię-
dzy elementami organizacji (systemu społecznego) lub między poszczególnymi 
systemami społecznymi. Obejmują one umiejętności, komunikację i partnerstwo.
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2.2.  Model celów ładu korporacyjnego dla osiągnięcia 
sukcesu gospodarczego

Znaczenie sukcesu według oxfordzkiego słownika języka angielskiego [27] to 
„osiągnięcie celu lub zamysłu”, odpowiednio „dobry lub zły rezultat przedsięwzię-
cia”. Ta zwięzła definicja pokazuje, że sukces jest kwestią wielowymiarową i koncep-
cja sukcesu zależy od punktu odniesienia. Dlatego też to podmiot, którego dotyczy 
wynik przedsięwzięcia, definiuje jego sukces. Według wielowymiarowego podejścia 
Scholza systemy celów charakteryzują się interakcją w każdym zespole, przedsiębior-
stwie i projekcie [26]. Na podstawie zrównoważonej karty wyników i trójkolumno-
wego modelu zrównoważonego rozwoju można stworzyć ogólny model celów sukcesu 
gospodarczego, który przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Model celów ładu korporacyjnego

Wartość dla udziałowców

„Jak powinien postrzegać nas
udziałowiec, abyśmy osiągnęli sukces

finansowy?�

– Zwiększenie zysków
– Zmniejszenie kosztów
– Zwiększenie obrotów

Wartość dla klientów

„Jak powinien postrzegać nas klient,
abyśmy osiągnęli nasz cel?�

– Wysoka jakość
– Przydatność
– Wizerunek/akceptacja

Wartość zasobów ludzkich

„W jaki sposób zachowamy
zdolność do zmiany i doskonalenia,

aby osiągnąć naszą wizję?�

– Zarządzanie wiedzą
– Otwartość w komunikacji
– Odpowiedzialne zaangażowanie

Wartość procesów wewnętrznych
„Jakie procesy biznesowe musimy

udoskonalić, aby zadowolić naszego
udziałowca i klientów?�

– Proces strategii biznesowej
– Relacje z klientem
– Procesy operacyjne i innowacyjne
– Procesy związane z ryzykiem

i przestrzeganiem przepisów

Źródło: opracowanie na podstawie: [8, 13, 17].

Na rysunku 1 przedstawiono syntetyczne podsumowanie istotnych elemen-
tów modelu celów ładu korporacyjnego, w znaczeniu zgodnym z definicją ładu 
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korporacyjnego, odnoszącą się do struktury korporacyjnej jako zbioru porozumień, 
na których opiera się firma, np. kontrola zgodności, cele korporacyjne, podstawowe 
struktury i tryby decyzyjne [16, 12]. Dlatego też na podstawie rysunku 1 można 
odpowiedzieć na pytanie badawcze nr 1: „Co to jest sukces gospodarczy, szczególnie 
dla firm usługowych z zakresu technologii informacyjnych?”.

Analiza przyjętych celów w obrębie modelowych systemów celów wykazała, że 
w określenie przedsiębiorczej hierarchii docelowej zaangażowane są trzy kluczowe 
grupy akcjonariuszy: udziałowcy, klienci oraz pracownicy, a także wewnętrzne pro-
cesy. Tym samym podejście do wartości udziałowca postuluje wzrost zysków przez 
zminimalizowanie kosztów i zrównoważone zwiększenie obrotów. Należy przy tym 
pamiętać, że wartość dla klienta powstaje wówczas, gdy są oferowane mu produkty 
i usługi wysokiej jakości, przydatne i o dobrej renomie. Natomiast system celów 
związany z zasobami ludzkimi obejmuje skuteczne zarządzanie wiedzą oraz kulturę 
otwartą, sprzyjającą atmosferze otwartości w komunikacji i odpowiedzialnego zaan-
gażowania. Wreszcie rozumiane właściwie wewnętrzne procesy biznesowe wpływają 
dodatnio na klientów, zasoby ludzkie oraz na cele finansowe przedsiębiorstwa i są 
skutkiem realizacji odpowiedniej strategii biznesowej, doskonałości operacyjnej, 
relacji z klientem i procesów zgodności.

2.3.  Model celów ładu informacyjnego dla osiągnięcia 
sukcesu gospodarczego

Koncepcje osiągnięcia sukcesu w przedsiębiorstwie informatycznym odzwiercie-
dlają kompleksowy model celów jako ogólnie pojmowanego, utrwalonego w każdym 
elemencie przedsiębiorstwa ładu korporacyjnego. Zgodnie z modelem dostosowania 
strategicznego nadzór IT ma znaczny wpływ na ład korporacyjny i odwrotnie. Bliskie 
interakcje obu obszarów działalności są ważnym czynnikiem sukcesu gospodarczego. 
Van Grembergen dostosował zrównoważoną kartę wyników (Balanced Score Card 
– BSC) do nadzoru IT, i tym samym połączył poziom strategii biznesowej z pozio-
mem strategii informacyjnej. BSC dla biznesu i IT są wzajemnie komplementarne 
w Procesach Dostosowania Biznesu/IT [29, 13].

Autorzy opracowania rozszerzyli BSC dla IT Van Grembergena i podsumowali 
istotne elementy modelu celów nadzoru IT opartego na poprzednich badaniach, co 
przedstawiono na rysunku 2.

Kategorie sukcesu nadzoru IT, wkład we współpracę: klient, doskonałość operacyjna 
i zasoby ludzkie są ściśle ze sobą powiązane. Na przykład informacje, jakość danych 
i kompetentne zarządzanie IT na poziomie zasobów poprawiają jakość i wydajność 
produktu [16]. Klientów przekonuje jakość produktu i jego indywidualność [29]. 
Gdy przedsiębiorstwo wykazuje się kompetencją na poziomie zarządzania zasobami 
ludzkimi, polepszają się kontakty z klientem i zwiększa się jego zadowolenie [29].
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Rysunek 2. Model celów nadzoru IT oraz interpretacja jego składowych

Wkład korporacyjny

„Zapewnienie maksymalnego zysku
przez wykorzystanie technologii

informacyjnych�

– Strategiczne połączenie
– Dostarczanie wartości
– Zarządzanie kosztami związanymi

z IT (konkurencyjne koszty)
– Zarządzanie rysykiem
– Synergia spółki

Klient

„Spełnianie oczekiwań akcjonariuszy�

– Satysfakcja klienta
– Partnerstwo i lojalność klienta
– Konkurencyjna ocena kosztów
– Efektywność usług rozwojowych
– Wydajność operacyjna
– Zarządzanie wymaganiami
– Zgodność z przepisami i zasadami

etyki

Zasoby ludzkie

„Rozwój podstaw dla ciągłego uczenia się
i doskonalenia wyników IT�

– Alokacja zasobów ludzkich
– Satysfakcja klienta
– Zarządzanie wiedzą
– Rozwój umiejętności (szkolenia

i edukacja)
– Badania nowych technologii
– Partnerstwa IT/biznesowe
– Kompetencje zarządu działu IT
– Komunikacja w zespole

Doskonałość operacyjna

„Zapenwnienie efektywnych, agilnych
i trwałych procesów IT�

– Wydajny i skuteczny rozwój
– Wydajne i skuteczne działanie
– Jakość produktu
– Indywidualizacja i modularyzacja

produktu
– Zarządzanie architekturą

przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie na podstawie: [29].

Przez uporządkowanie, z jednej strony, zidentyfikowanego systemu docelowego 
działalności, a z drugiej zaś – zapewnienie odpowiedniego systemu celów nadzoru 
IT jest wspierany i wzmacniany proces osiągania sukcesu gospodarczego. Przedsta-
wiono to na rysunku 3 wpisującym się w pytanie badawcze nr 2: „Jak oraz na jakim 
poziomie nadzór IT wspiera i wzmacnia sukces gospodarczy?”.

Osiągnięcie celu związanego z zapewnieniem ładu korporacyjnego i ładu informa-
cyjnego współdecyduje o poziomie sukcesu firmy. Oba pojęcia są ze sobą powiązane 
na poziomie definicji systemu celów, co decyduje o osiągnięciu celu i odpowiednim 
całościowym sukcesie gospodarczym. Na rysunku 3 zaprezentowano kompleksowy 
model sukcesu gospodarczego i pokazano interakcje między modelem celów ładu 
korporacyjnego i ładu informacyjnego. Co więcej, ład korporacyjny i ład informa-
cyjny nieustannie dostosowują swoje powiązania i cele w procesie strategicznego 
połączenia/dostosowania. Model pomiaru sukcesu gospodarczego, jako funkcja 
projektu ładu informacyjnego, musi odpowiednio uwzględniać zarówno systemy 

092_OiK_4_2017.indb   16 28.11.2017   15:22



17ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2017 (178)

Innowacyjne zarządzanie technologią informacyjną w poszukiwaniu czynników sukcesu...

celów, jak i interakcje między nimi. Sukces gospodarczy charakteryzuje się wspólnym 
osiągnięciem celu przez ład korporacyjny i informacyjny oraz ciągłym wzajemnym 
dostosowaniem tego procesu.

Rysunek 3.  Interakcje między modelem celów korporacyjnych i IT w drodze 
do sukcesu biznesowego

Model celów korporacyjnych

Model celów nadzoru IT

Osiągnięcie celów korporacyjnych

Osiągnięcie celów nadzoru IT

Sukces biznesowy

Źródło: Opracowanie na podstawie: [16, 29].

2.4. Wpływ zarządzania IT na sukces gospodarczy

W odniesieniu do kategorii sukcesu nadzoru IT podanych w rozdziale 2.2 i 2.3 
analizy przeglądu podzielono na:

 � badania skupiające się na sukcesie na poziomie nadzoru IT,
 � badania skupiające się na sukcesie na poziomie udziałowców,
 � badania skupiające się na sukcesie na poziomie zasobów ludzkich,
 � badania skupiające się na sukcesie na poziomie klienta zewnętrznego.

Ponadto autorzy uporządkowali zidentyfikowane czynniki z wcześniejszych badań 
w trzy poziomy: strukturalny, procesowy i relacyjny, aby uwzględnić wzajemne powią-
zania między tymi czynnikami sukcesu [22, 13], Tym samym na podstawie danych 
z tabeli 2 można odpowiedzieć na pytanie badawcze nr 3: „Które czynniki nadzoru 
IT zidentyfikowano jako czynniki umożliwiające osiągnięcie sukcesu w poprzednich 
badaniach empirycznych?”.

Wyniki przeglądu wskazują, że zidentyfikowane czynniki sukcesu w dużym stop-
niu się pokrywają we wszystkich kategoriach sukcesu, tzn. często takie same czyn-
niki osiągnięcia sukcesu uznano za ważne dla poziomu ITG, udziałowców, zasobów 
ludzkich oraz klienta. Prawdopodobne wynika to z faktu, iż – jak pokazano w czę-
ści 2.3 (rysunek 2) – kategorie sukcesu są silnie współzależne. Każdy czynnik suk-
cesu może odpowiednio wpływać na kilka poziomów sukcesu i może mieć podobne 
znaczenie dla akcjonariuszy w procesie zarządzania IT. Na przykład zarówno klienci, 
jak i pracownicy mogą stwierdzić, że istnienie komitetu sterującego ds. IT ułatwia 
wdrożenie nadzoru IT. Krótko mówiąc, czynniki sukcesu nadzoru IT otwierają przed 
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przedsiębiorstwem szeroki wachlarz skutków sukcesu, gdyż te zależą od punktu 
odniesienia i są ze sobą powiązane.

Tabela 2. Kategorie czynników sukcesu

Czynniki sukcesu (= czynniki umożliwiające) 

Poziom, na którym 
osiągnięto sukces Poziom strukturalny Poziom procesowy Poziom relacyjny

Poziom nadzoru IT Komitet sterujący ds. IT
Komitet strategii 
informacyjnych
Fachowe zarządzanie
Przydział uprawnień do 
podejmowania decyzji
Monarchia biznesowa
Zaangażowanie 
kierownictwa najwyższego 
szczebla
Zaangażowanie 
udziałowców
Zaangażowanie klientów
Tryby decyzyjne
Możliwości w zakresie 
technologii informacyjnych
Role i odpowiedzialność
Specyficzność IT
Współpraca 
międzypoziomowa

Przejrzysty proces decyzyjny
Strategiczne połączenie
Zarządzanie zasobami
Ocena wykonania
Zarządzanie ryzykiem
„Zwinność"
Zapewnianie informacji
Dzielenie się wiedzą
Strategia informacyjna 
+ wsparcie operacji
Złożone planowanie
Dostawa wartości
Najlepsze praktyki
Przejrzysty i zrozumiały 
proces
Zasady i polityki
Ciągłe doskonalenie

Komunikacja
Interakcja
Komunikacja między 
działami
Etyka zgodności 
z przepisami
Jasne obowiązki
Jasne zasady wdrożenia
Techniki i instrumenty
Czas reakcji
Integracyjna rola IT
Nastawienie 
na przedsiębiorstwo
Elastyczność
Niezależność
Architektura integracji
Dzielenie się wiedzą 
w danej dziedzinie

Poziom 
udziałowców

Komitet sterujący ds. IT
Kontrola zarządu
Komitet ds. systemów 
operacyjnych
Zaangażowanie 
kierownictwa najwyższego 
szczebla
Przejrzyste ramy nadzoru IT
Jasne obowiązki
Możliwości związane z IT

Powiązania z procesem
Dzielenie się wiedzą
Narzędzia wdrożeniowe/
doskonalące
Ciągłe doskonalenie
Ciągłe dostosowanie

Powiązania z IT
Elastyczne struktury IT
Standaryzowana 
infrastruktura
Aktywność
Dopasowanie do kultury 
przedsiębiorstwa
Niezależność zespołu
Techniki i instrumenty
Świadomość zgodności 
z przepisami i złożoności

Poziom zasobów 
ludzkich

Komitet sterujący ds. IT
Przywództwo w zakresie IT
Komitet projektowy ds. IT
Zaangażowanie 
przywództwa
Współpraca między CEO 
i CIO
Zarządzanie projektem
Kompetencje projektowe
Struktury organizacyjne

Stopniowe doskonalenie
Planowanie scenariuszy 
związanych z IT
Dostosowanie 
międzypoziomowe
System celów
System nagród

Akceptacja złożoności
Elastyczny model działania
Komunikacja IT
Rozpoznawalność
Bliskie relacje
Techniki i instrumenty
Przekonujący styl 
komunikowania
Standaryzowana 
infrastruktura
Etyka i kultura
Umiejętności i kompetencje 
pracowników
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Czynniki sukcesu (= czynniki umożliwiające) 

Poziom, na którym 
osiągnięto sukces Poziom strukturalny Poziom procesowy Poziom relacyjny

Poziom klienta Niezależne zarządzanie 
klientami
Całościowy nadzór IT
Audyty zewnętrzne
Wsparcie kierownictwa 
najwyższego szczebla

Zorientowanie na proces
Dzielenie się wiedzą
Jakość systemu
Dostępność
Modularność, łatwe 
dostosowanie
ERP wdrożony w całym 
systemie
Cele wdrożeniowe
Zgodność budżetu
Zgodność harmonogramu
Rzeczowe zarządzanie 
projektem
Dostępność i bezpieczeństwo 
usług

Zaufanie
Elastyczne cele
Zaangażowanie
Jakość komunikacji
Akceptacja złożoności
Architektury relacyjne
Eksperymentowanie
Jakość komunikacji
Przekonujący styl 
komunikowania
Rozwiązywanie problemów
Bliskie relacje

Źródło: opracowanie na podstawie: [4, 6, 18, 28].

Rysunek 4. Podsumowanie czynników sukcesu nadzoru IT

Poziom strukturalny

– Definicje ról i odpowiedzialności
– Definicje komitetu i organizacji
– Współpraca międzypoziomowa
– Organ decyzyjny i tryby decyzyjne
– Przejrzyste ramy nadzoru IT

Poziom procesowy

– Jasny, przejrzysty i możliwy do
zastosowania proces

– Strategiczne połączenie
międzypoziomowe

– Wskaźniki efektywności/ocena
– Koncepcja zarządzania agilnego
– Zarządzanie finansowe
– Zarządzanie zasobami
– Dzielenie się wiedzą i efektywność

innowacji
– Zarządzanie portfolio, programem

i projektem
– Uzupełnianie informacji
– Zarządzanie ryzykiem,

bezpieczeństwem i zgodnością
– Zarządzanie architekturą

przedsiębiorstwa
– Zarządzanie relacjami
– Zarządzanie usługami

Poziom relacyjny

– Jakość przywództwa IT
– Współpraca i komunikacja

międzypoziomowa
– Reagowanie na problemu

klientów
– Rozpoznanie złożoności
– Relacje oparte na zaufaniu
– Zgodność z kulturą organizacyjną
– Myślenie agilne

Źródło: opracowanie na podstawie danych przedstawionych w tabeli 2.

Na rysunku 4 przedstawiono potencjalnie ważne czynniki sukcesu w obrębie 
wszystkich poziomów nadzoru IT oraz wyeliminowano podwójne wskazania w tabeli 2. 
Aby zapewnić otwartość modelu na wzajemne relacje między skutkami sukcesu 
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zidentyfikowanych czynników umożliwiających jego osiągnięcie, punkty widzenia 
na sukces zostały porzucone już na wstępie.

2.5. Współwyznaczniki sukcesu nadzoru IT

Inny wynik dokonanej oceny zobrazowano w tabeli 3, która przedstawia pod-
sumowanie współwyznaczników sukcesu nadzoru IT zgodnie z poprzednimi spo-
strzeżeniami empirycznymi. Jednocześnie zapewnia ona sumatywną, diagnozującą 
odpowiedź na pytanie badawcze nr 4: „Które dalsze czynniki środowiskowe i organiza-
cyjne przyczyniają się do osiągnięcia ładu informacyjnego i sukcesu gospodarczego?”.

Tabela 3. Współwyznaczniki sukcesu nadzoru IT

Współwyznaczniki sukcesu nadzoru IT

Współwyznaczniki  
środowiskowe

Współwyznaczniki  
korporacyjne

Współwyznaczniki 
charakterystyczne dla IT

Rozmiar organizacji
Zasoby finansowe
Budżet na IT
Niepewność środowiskowa
Ograniczenia w stosunku do 
inwestycji
Sytuacja firmy
Konkurencja na rynku
Kultura korporacyjna

Znaczenie/zaangażowanie 
kierownictwa
Standardy oceny efektywności 
organizacyjnej
Korporacyjna struktura zarządzania
Połączenie kultury korporacyjnej i IT

Intensywność IT
Wcześniejszy sukces w zakresie IT
Poziom wdrożenia 
Rodzaj projektu w zakresie IT
Przejrzystość modelu
Potrzeby w zakresie zastosowania
Wiedza na temat procesu
Integracja funkcjonalna
Współpraca z klientem

Źródło: opracowanie na podstawie: [7, 18, 30].

3. Dyskusja wyników i prognoza

Niniejsze badania stanowią integralną część realizowanego aktualnie programu 
badawczego, mającego na celu zwiększenie świadomości i wartości nadzoru IT oraz 
jego wpływu na sukces gospodarczy przedsiębiorstw usługowych z zakresu techno-
logii informacyjnych. Tym samym autorzy opracowania najpierw przedstawią kilka 
ograniczeń i dalszych potrzeb badawczych, a następnie zaprezentują swoje wnioski 
badawcze i ich znaczenie dla teorii nauk o zarządzaniu i praktyki organizacyjnej.

3.1. Ograniczenia wcześniejszych badań

Badania teoretyczne i empiryczne zwykle skupiały się na wybranych czynnikach 
sukcesu i wybranych punktach odniesienia w stosunku do sukcesu. Niewiele badań 
uwzględnia podejście całościowe. Na przykład z jednej strony wiele badań koncentruje 

092_OiK_4_2017.indb   20 28.11.2017   15:22



21ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2017 (178)

Innowacyjne zarządzanie technologią informacyjną w poszukiwaniu czynników sukcesu...

się na perspektywie samego nadzoru IT, ale nie rozważają – lub czynią to jedynie 
w stopniu minimalnym – tego, w jakim stopniu sukces nadzoru IT zapewnia moż-
liwy skutek na poziomie kluczowej firmy [28, 13].

Z drugiej strony badania uwzględniające inne punkty widzenia (udziałowców, 
zasobów ludzkich oraz klienta) są często mało precyzyjne w rozważaniu poszcze-
gólnych procesów i struktur związanych z IT lub skupiają się jedynie na wybra-
nych aspektach. Na przykład Lazic ocenia powiązania z IT i powiązania z procesem 
w obrębie jednostek biznesowych wyłącznie jako elementy wejściowe [18]. Natomiast 
Buchwald i Urbach podkreślają znaczenie przejrzystości, dostosowania, alokacji 
zasobów i standardów jakości, ale nie biorą pod uwagę np. znaczenia przywództwa 
w zakresie IT [6]. Takie selektywne badania grożą zaniedbaniem istotnych czynni-
ków umożliwiających osiągnięcie sukcesu nadzoru IT i odnajdują błędne wzajemne 
relacje dla wybranych parametrów.

Wreszcie najbardziej aktualne badania nad czynnikami umożliwiającymi osiągnię-
cie sukcesu i rezultatami sukcesu w ITG oceniają jedynie kilka współwyznaczników. 
W rezultacie ocenione badania zazwyczaj przypisują wszelkie sukcesy czynnikom 
związanym z ITG, pomijając zewnętrzne.

Innym problemem jest fakt, że dotychczasowe badania opierają się na wielu róż-
nych schematach i odpowiednio dochodzą do niespójnych bądź sprzecznych wnio-
sków odnośnie do czynników, które mogą zwiększyć efektywność nadzoru IT. Dlatego 
przywoływane tu prowadzone badania empiryczne potwierdzają wyniki szczegółowo 
opisane w części 3.1, zgodnie z którymi standardy nadzoru IT wcale nie są jedno-
rodne i mają swoje źródła w różnych koncepcjach.

3.2. Dalsze potrzeby badawcze i otwarte kwestie

Po zestawieniu głównych argumentów odnośnie do ograniczeń dotychczasowych 
badań można stwierdzić, że czynniki sukcesu nadzoru IT i sukces gospodarczy trzeba 
badać empirycznie, spełniając poniższe wymagania:

 � Należy przeprowadzić badania ilościowe wśród przedsiębiorstw, które wdrożyły 
nadzór IT, których rezultatem byłby kompleksowy model strukturalny równania. 
Punktem wyjścia tych badań powinny być wszystkie znaczące relacje uwzględ-
niane w poprzednich badaniach empirycznych i powinny one przeanalizować 
zakres, w jakim te czynniki sukcesu nadzoru IT współdziałają ze sobą. W tym 
celu powinno się przeanalizować spójność statystyczną zestawu czynników ziden-
tyfikowanego podczas przeglądu (badawcza i potwierdzająca analiza czynników) 
oraz potwierdzić i – jeśli to konieczne – poprawić uzyskane klasyfikacje (poziom 
strukturalny, procesowy i relacyjny).

 � Ocena powinna następnie objąć wzajemne związki między czynnikami umoż-
liwiającymi nadzór IT, współwyznacznikami i sukcesem z perspektywy wielu 
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akcjonariuszy nadzoru IT (przedstawicieli nadzoru IT, udziałowców, członków 
kluczowej korporacji, klientów). Tym samym powinna ona zintegrować zasady 
zarówno agilnego (zwinnego), jak i konwencjonalnego (tradycyjnego) nad-
zoru IT po to, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie to czynniki sukcesu, i zbadać, 
w jakim stopniu każdy z nich przyczynia się do sukcesu na każdym poziomie. 
Na podstawie wyników dla najbardziej wydajnej kombinacji czynników umoż-
liwiających osiągnięcie sukcesu, należy opracować kompleksowy i integracyjny 
standard nadzoru IT.
Badanie, które integruje koncepcje sukcesu wszystkich grupy akcjonariuszy, 

mogłoby być przydatne przedsiębiorstwom w znalezieniu zindywidualizowanego 
modelu ładu informacyjnego, który w sposób zrównoważony poprawi ich wydaj-
ność, a być może także umożliwi połączenie elementów konwencjonalnych i agilnych.

Podsumowanie

Omówione badania pokazały, że ITG ma pozytywny (dodatni) wpływ na sukces 
gospodarczy przedsiębiorstwa. Ujawniły także sposób, w jaki jest tworzona wartość 
przez właściwe ITG, czyli za pomocą zidentyfikowanych czynników umożliwiających 
osiągnięcie sukcesu na poziomie strukturalnym. Może to przyczynić się do zapew-
nienia trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Przegląd dotychczasowych badań wskazuje, że jest możliwe zbadanie szerokiego 
zakresu czynników sukcesu związanych z nadzorem IT. Są one oceniane w drodze 
obserwacji wyników będących następstwem podczas badań jakościowych (studia 
przypadku) i/lub ilościowych. Chociaż metodyki dotychczasowych badań nadzoru 
IT różnią się, ich wyniki są pod wieloma względami zbieżne.

Praktycznie wszystkie ocenione badania przebiegały podobnie, tzn. obejmowały 
analizę skutków czynników sukcesu (czynników umożliwiających sukces) osiąganych 
w konsekwencji nadzoru IT. Badania uwzględniają różne punkty widzenia. W tym 
przypadku wyodrębniono: perspektywę nadzoru IT, perspektywę udziałowców, 
perspektywę zasobów ludzkich oraz perspektywę klienta. Dotychczasowe badania 
częściowo uwzględniają wzajemne powiązania między tymi perspektywami i two-
rzą projekty łańcuchów przyczynowo-skutkowych kolejnych efektów (sukcesu). Na 
przykład w swoim badaniu Chen wyjaśnia, że dostosowanie przedsiębiorstwa do 
technologii informacyjnych ma na dłuższą metę wpływ na sukces organizacyjny [7]. 
Natomiast według Buchwalda i Urbacha zmniejszenie ryzyka związanego z IT i dosko-
nalenie efektywności IT (poziom nadzoru IT) zwiększa skuteczność biznesową oce-
nianą z poziomu udziałowców [6, 23]. Natomiast Prasad zaznacza, że efektywność 
poziomu procesowego wywiera pozytywne wrażenie na klientach i zwiększa wydaj-
ność firmy jako całości [19, 30]. Według NAO zadowolone zespoły korporacyjne 
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umocnią sukces z perspektywy udziałowców [23]. Wreszcie satysfakcja klienta zwięk-
sza satysfakcję poszczególnych pracowników i wyniki finansowe organizacji [24, 14].

Znaczenie badania omówiono na dwóch poziomach: wartości praktycznej i nauko-
wej. Na poziomie praktycznym organy kierownicze i decyzyjne organizacji mogą 
stworzyć skuteczne zalecenia dotyczące wdrożenia nadzoru IT oraz wyjaśnić impli-
kacje ładu informacyjnego, tym samym objaśniając inwestycje mające z nim zwią-
zek. Natomiast w odniesieniu do aspektów naukowych kompleksowy model oparty 
na literaturze naukowej i wkładzie praktycznym zilustrował sposób, w jaki nadzór 
IT przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa w zakresie technologii informacyj-
nych, tym samym wypełniając tę znaczącą lukę w badaniach przez połączenie obec-
nie zdezintegrowanych badań.
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INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ 
INFORMACYJNĄ W POSZUKIWANIU CZYNNIKÓW 
SUKCESU GOSPODARCZEGO PODMIOTÓW BRANŻY IT

Streszczenie

Wskutek gwałtownego wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych w przedsiębior-
stwach nadzór IT stał się istotnym tematem zarówno w badaniach naukowych, jak i w prak-
tyce organizacyjnej. Skutkuje to zwiększeniem presji regulacyjnej, nieustannymi zmianami 
strategii biznesu przedsiębiorstwa oraz koniecznością podejmowania decyzji dopasowanych 
do technologii informacyjnych. Niemniej jednak wiedza, która identyfikuje czynniki sukcesu 
i środki do jego osiągnięcia w przedsiębiorstwach, pozostaje ograniczona. Wprawdzie nie-
które badania analizują pojedyncze podejście do nadzoru IT, to żadne z nich nie uwzględniają 
zasad zarówno konwencjonalnego, jak i zwinnego (agile) nadzoru IT oraz wynikających z nich 
czynników sukcesu w sposób zintegrowany i komplementarny. Aby wypełnić tę lukę badaw-
czą, opracowanie dąży, z jednej strony, do określenia odpowiednich kategorii sukcesu bizne-
sowego, a z drugiej zaś – do wyznaczenia czynników sukcesu i środków do jego osiągnięcia 
w ładzie informacyjnym. Wyniki wskazują, że ład informacyjny korzystnie wpływa na sukces 
gospodarczy (poziom udziałowców, poziom klienta, poziom zasobów ludzkich i poziom pro-
cesów wewnętrznych) przez czynniki umożliwiające osiągnięcie sukcesu na poziomie struk-
turalnym, procesowym i relacyjnym. W badaniu argumentowano, że czynniki umożliwiające 
odniesienie sukcesu są komplementarne w tym sensie, że zwiększają sukces gospodarczy 
nie tylko samodzielnie, lecz także dodatkowo, jeżeli są przestrzegane w tym samym czasie.

Słowa kluczowe: zwinny (agile) nadzór IT, sukces gospodarczy, 
czynniki sukcesu IT
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INNOVATIVE MANAGEMENT OF INFORMATION 
TECHNOLOGY IN THE SEARCH FOR FACTORS 
OF ECONOMIC SUCCESS IN THE IT INDUSTRY

Abstract

IT governance has become an important topic in both academic research and organizational 
practice, due to the rapid growth of IT use both within and across enterprises, increasing reg-
ulatory pressure, continuously changing enterprise’s business strategy, and the need for aligned 
IT decisions. However, knowledge that identifies the success factors and success measures 
for enterprises remains limited. Although some studies investigate single approaches to IT 
governance, none of these consider both conventional and agile IT governance principles 
and their success factors in an integrated and complementary way. To address this research 
gap, the paper aims to identify the relevant categories for business success on the one hand, 
and the success factors and success measures of IT governance on the other hand. The results 
suggest that IT governance is beneficial in relation to business success at shareholder level, 
customer level, human resource level and internal process level through success enablers at 
structural, process and relational mechanism levels. The study argues that success enablers 
are complementary in the sense that they not only increase business success when applied 
independently, but even more so if utilized simultaneously.

Key words: agile IT governance, business success, IT success factors
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