
ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s.  151-168

Oryginalny artykuł naukowy
Original Article

Data wpływu/Received: 12.12.2014

 Data recenzji/Accepted: 15.01.2015/23.01.2015

Data publikacji/Published: 2.06.2015

DOI: 10.5604/18998658.1154746
Źródła #nansowania publikacji: środki własne Autora

Authors’ Contribution:
(A)  Study Design (projekt badania)

(B)  Data Collection (zbieranie danych)

(C)  Statistical Analysis (analiza statystyczna)

(D)  Data Interpretation (interpretacja danych)

(E)  Manuscript Preparation (redagowanie opracowania)

(F)  Literature Search (badania literaturowe)

mgr Marcin Maślak B D E F

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ 
JAKO GŁÓWNY CZYNNIK WZROSTU WARTOŚCI 

DLA ORGANIZACJI

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR 
OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

Streszczenie: Zarządzanie obszarem technologii informacyjnych w  przedsiębiorstwie odgrywa 
znaczącą rolę jako generator wartości dla jego interesariuszy. Organizacje w coraz większym stop-
niu opierają swoją działalność operacyjną na technologiach informacyjnych i  systemach IT, co 
rodzi potrzebę zarządzania, kontrolowania i nieustannego monitorowania tego obszaru. Zopty-
malizowanie dostarczania wartości z  własnych zasobów informacyjnych wymaga jednak zmia-
ny podejścia w kadrze zarządzającej IT – przejście od dostarczania technologii do dostarczania 
wartości z usług IT. Istnieje szereg podejść i metod do wdrożenia nadzoru nad ładem IT. Jednym 
z  nich jest COBIT 5, model zarządzania IT w  przedsiębiorstwie. W  2012 roku została wydana 
ostatnia, najnowsza wersja tego modelu, wyposażona w istotne narzędzia organizacyjne. COBIT 
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szeroko obejmuje wszystkie aspekty związane z obecnością w organizacji technologii informacyj-
nych. Kolejnym modelem jest biblioteka dobrych praktyk zarządzania usługami IT pod nazwą 
ITIL. Poprzez wprowadzenie podejścia usługowego ITIL przyczynia się do wzrostu efektywności 
i wydajności przedsiębiorstwa za sprawą jego systemów informacyjnych. Tak COBIT, jak i ITIL 
zapewniają zintegrowane, całościowe podejście do zarządzania technologią informacyjną i proce-
sami usługowymi z perspektywy zarządzania organizacją. Zastosowane jednocześnie wzajemnie 
wzmacniają swoje potencjały oraz wpływ na polepszenie efektywności kosztowej i zoptymalizo-
wanie zużycia zasobów.

Słowa kluczowe: COBIT 5, COBIT, ITIL, ład informacyjny, ład IT, nadzór IT, usługi IT, potencjał 
IT, zarządzanie organizacją

Abstract: IT governance and management in an enterprise plays an important part in generating 
value for the stakeholders. Increasingly, organizations based their operational services through its 
Information Systems and Information Technology that need to be managed, controlled and moni-
tored constantly. Obtaining optimal value from the use of IT in the enterprise now requires a pa-
radigm shi! for IT management - the transition from the delivery of IT products to deliver value 
in the form of IT services. "ere are several guidelines oriented to the management and control of 
certain sectors of IT. One of these guidelines is COBIT 5, a framework for the governance and ma-
nagement of IT enterprises. In 2012 the latest version of this framework was released introducing 
important features. COBIT covers all activities related to IT for the IT Governance. "e second 
approach is ITIL, which provides a consistent, and coherent framework of best practices for ITSM 
(IT service management) and related processes, which promotes a quality approach for achieving 
business e#ectiveness and e$ciency in the use of Information Systems. COBIT and ITIL provide 
an integrated, top-to-bottom approach to IT governance and service management from a business 
perspective. When used together, the power of both approaches is ampli%ed, with a greater like-
lihood of management support and direction, and a more cost-e#ective use of implementation 
resources. "e purpose of this paper is to present IT as a major value generator for enterprises by 
using two main standards and good market practices in the %eld of management of the IT services, 
which are COBIT and ITIL.

Key words: COBIT 5, COBIT, ITIL, IT governance, IT services, IT capability, enterprise governance

Wstęp

Problematyka zarządzania tzw. ładem informacyjnym budzi szereg różnorakich sko-

jarzeń. Mając na uwadze rozbieżności semantyczne, należy rozważania na przedmiotowy 

temat rozpocząć od wyznaczenia pozycji, na których posadowione zostaną zasadnicze 

pojęcia, które będą użyte w dalszej części. Ładem informacyjnym określane jest dopaso-

wanie technologii informacyjnych do organizacji. Jest to struktura powiązań i procesów, 

które ukierunkowują organizację w stronę realizacji zadań wspierających misję biznesową 

oraz nadzorują, czy organizacja osiąga swoje cele. Zasadniczym elementem ładu informa-

cyjnego jest system informacyjny oraz jego liczne konotacje. Systemem informacyjnym 

nazywa się w  szerszym ujęciu technologie informacyjne, systemy informatyczne, użyt-
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kowników i związane z nimi metody zarządzania1. Zdarza się, że termin „system infor-

macyjny” jest używany jako synonim terminu „system informatyczny”, co jednak wydaje 

się być zbytnim uproszczeniem. Technologia informacyjna jest pojęciem szerszym od 

technologii informatycznej i należy ją rozumieć jako swego rodzaju układ nerwowy prze-

nikający każdy aspekt dowolnej organizacji2. W modelu organizacji należy to rozumieć 

jako system łączący narzędzia zarządzania, którego rolą jest gromadzenie, przetwarzanie, 

magazynowanie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji w określonym celu3. 

1. Istota zarządzania ładem informacyjnym 

W opisie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa ważne jest, aby właściwie umiej-

scowić i  rozumieć istotę ładu informacyjnego wraz z  całą jego charakterystyką. Jest to 

istotne głównie ze względu na wartość, jaką on stanowi dla organizacji biznesowej i jak 

wpływa na jej potencjał innowacyjny, konkurencyjny i  rozwojowy. Kanoniczna zasada 

wartości ujmuje proces wytworzenia wartości w łańcuch, gdzie z półproduktów i surow-

ców wytwarzany jest gotowy produkt, który tra"a na rynek4. Model łańcucha wartości 

zawiera dwa zasadnicze rodzaje aktywności: główne i wspierające. Aktywności główne są 

bezpośrednio zaangażowane w tworzenie i dostarczanie wartości klientom. Aktywności 

wspierające umożliwiają działanie oraz wpływają na efektywność aktywności głównych, 

przez co również mają wpływ na wartość dostarczaną klientom. Specy"ka technologii 

informacyjnej jednak determinuje konieczność zmiany perspektywy i spojrzenia na nią. 

Rozszerzona analiza wartości zakłada ujęcie technologii informacyjnych według logiki 

warsztatu i sieci wartości. W przeciwieństwie do koncentracji zasobów na dostarczeniu 

produktu (łańcuch wartości) nacisk kładziony jest na metodę i drogę do rozwiązania pro-

blemu klienta (warsztat wartości). Bardziej dokładnie można przedstawić to jako prze-

chodzenie ze stanu obecnego do stanu pożądanego, co w zasadzie w pewien sposób zbliża 

do łańcucha wartości, z tą różnicą, że przedmiotem przemian nie jest produkt rozumiany 

dosłownie, a problem czy bliżej – obiekt. Może nim być np. system informatyczny wyma-

gający przeprojektowania, zmiany w strukturze umożliwiającej rozwinięcie lub budowę 

dodatkowych funkcjonalności etc. Zasoby, ich połączenie czy kolejność użycia są deter-

minowane przez charakter samego problemu. Warsztat wartości charakteryzuje głównie 

formy świadczące usługi fachowe, jak branża farmaceutyczna, nowoczesne technologie, 

w tym sektor IT. Odmiennie niż w łańcuchu liczba i rodzaj działań nie są powtarzalne. 

Czynnikiem budującym wartość jest tutaj wspomaganie w zakresie gromadzenia i analizy 

informacji oraz wiedzy dotyczącej problemów i metod ich rozwiązania5. Analogicznie jak 

1  E. Turban, D. Leidner, E. McLean, J. Wetherbe, Information Technology for Management. Tranforming Or-
ganizations in the Digital Economy, J. Wiley & Sons, New York 2006.
2  J. Kisielnicki, H Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
3  B. Stefanowicz, Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, O"cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
4  M. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1985.
5  R. Orzechowski, Rola nowych technologii jako katalizatorów rozwoju gospodarki usług i znaczenie efektywności 
ich wykorzystania w trakcie budowy wartości przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
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w łańcuchu wartości występują tutaj aktywności główne i wspierające, których rola jest 

zbieżna z podejściem pierwotnym6. 

Trzecim modelem jest sieć wartości. Charakteryzuje go budowanie połączeń między 

klientami, inicjowanie kontaktu, zarządzanie relacją między nimi i sobą. Taki model za-

kłada efektywne pośredniczenie w  interakcjach, co przekłada się na końcową wartość, 

którą stanowi powiększenie sieci i zwielokrotnienie wymian między nimi, działające do-

datnio na wartość poprzez sprzężenie zwrotne. Sieć wartości jest charakterystyczna dla 

branży związanej z telekomunikacją, IT, sektorem ubezpieczeniowym czy bankowym. 

Ład informacyjny, technologia informacyjna i  systemy IT wykorzystywane w  or-

ganizacji są dziś elementem oczywistym. Dla utrzymania potencjału konkurencyjnego, 

budowy wartości i rozwoju przedsiębiorstwa ważne jest, aby uświadomić sobie stopień 

wpływu, jaki na te determinujące egzystencję �rmy elementy ma utrzymanie ładu in-

formacyjnego. Wpływa on bowiem bezpośrednio na produkt, poprawę efektywności 

procesów, odpowiada na zmiany w popycie i podaży oraz na kontakt z klientem7. Gwał-

townie rozwijające się technologie informacyjne mają istotny, a nawet decydujący wpływ 

na każdą inną dziedzinę gospodarki oraz – w ogromnym stopniu – nauki. Ostatnie lata 

udowadniają, w jak dużym stopniu technologie te spowszedniały i uległy tzw. utowaro-

wieniu, przenikając do każdej dziedziny życia. Mają one siłę kreowania nowych zupełnie 

dziedzin działalności poprzez stworzenie zupełnie indywidualnych sektorów lub wytwa-

rzając nowe trendy w obrębie obecnych. Mogą spontanicznie tworzyć i sterować popytem 

na nowe produkty i decydować o układzie sił na rynku w cyklach o niespotykanej dotąd 

dynamice. Samo pojawienie się, rozwój i upowszechnienie technologii IT spowodowało 

znaczne ułatwienie koordynacji działań zarządczych i kontrolnych w dużych (międzyna-

rodowych) przedsiębiorstwach oraz kompletnie przesunęło granice konkurowania, zre-

dukowało koszty, a z drugiej strony zrodziło szereg nowych obszarów ryzyka związanych 

np. z bezpieczeństwem, które przy tej okazji samo stało się samodzielną gałęzią rynku IT.

IT nie jest już jedynie pasywnym elementem prowadzenia biznesu. Jego siła i znaczenie po-

winny zostać wykorzystane do budowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa. Istnieją narzędzia 

oraz metodyki temu służące, a wdrażanie ich przynosi udokumentowane, wymierne korzyści.

2. Metody sprawowania nadzoru IT

Strategiczne dopasowanie jest drogą, a nie celem8.

Określenie „IT Governance” jest tłumaczone zamiennie jako „ład korporacyjny w IT” 

albo „zasady nadzoru w IT”, lub „nadzór informatyczny”. Oryginalne sformułowanie IT 

governance jest stosunkowo nowe. Jego pierwsze użycie przez Loha i Venkatramana miało 

6   C.B. Stabell, Ø.D. Fjeldstad, Con!guring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks, 
“Strategic Management Journal” 1998, Vol. 19.
7  M. Porter, Competetive… 
8  Board Brie!ng on IT Governance, 2nd edition, IT Governance Institute, 2003.
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miejsce w 1992 roku oraz ponownie przez Venkatramana i Hendersena w 1993 roku i fakt 

ten zbiega się z początkiem ery powszechnej komputeryzacji9. 

Nadzór IT jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia kontroli nad obszarem 

technologii informacyjnych, czyli w  pewnym sensie pomijanym dotychczas elementem 

architektury korporacyjnej, która z  kolei była przedmiotem nadzoru korporacyjnego. IT 

Governance wprowadza strukturę powiązań między procesami, zasobami, informacją w IT 

a strategią i celami całej organizacji. Relację nadzoru korporacyjnego do nadzoru IT można 

określić w sposób następujący: nadzór IT należy do odpowiedzialności zarządu i wyższe-

go kierownictwa, jest integralną częścią nadzoru korporacyjnego i obejmuje przywództwo, 

struktury organizacyjne, zarządcze oraz procesy zapewniając wsparcie i  rozwój poprzez 

należyte wykorzystanie IT do realizacji celów i  strategii organizacji10. Istnieje szereg róż-

norakich de�nicji nadzoru IT, każda z nich wskazuje na konieczność synergii celów lub 

działań obu obszarów nadzoru. Nadzór IT obejmuje dwa zasadnicze obszary: dostarczanie 

wartości przez IT dla biznesu (cel nadrzędny) oraz stopień strategicznego dopasowania tych 

obszarów (jako narzędzie do osiągnięcia celu nadrzędnego). Inne spojrzenie na nadzór IT 

wyróżnia dodatkowo zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie wydajnością. Zarządzanie ry-

zykiem zależne jest od stopnia rozliczalności w organizacji11. Rolą nadrzędną nadzoru IT 

jest więc dostarczanie wartości dla strony biznesowej organizacji oraz maksymalizowanie 

korzyści płynących z posiadania zasobów i technologii informacyjnych. Jako konsekwencja 

takiego podejścia następuje poprawa reputacji organizacji, wzrost okazywanego zaufania, 

redukcja kosztów prowadzenia działalności i utrzymywania infrastruktury IT. W praktyce 

polega to na zainwestowaniu w takie obszary i projekty IT, które wspierają realizację strate-

gii organizacji i wynikające z niej procesy operacyjne, czego celem jest zwiększenie wpływu 

technologii informacyjnych na wzrost wartości �rmy12.

Nadzór IT obejmuje pięć najistotniejszych z punktu widzenia interesariuszy przed-

siębiorstwa obszarów:

dopasowanie strategiczne (IT do biznesu),

dostarczanie wartości (przez IT),

zarządzanie ryzykiem (IT),

zarządzanie zasobami (IT, ludzie, fundusze, informacje, aplikacje, infrastruktura),

pomiar wydajności (IT)13.

Nadzór IT jest procesem ciągłym, który podlega procesom kontroli na każdym etapie. 

Zazwyczaj taki cykl zaczyna się od skonstruowania strategii dla przedsiębiorstwa oraz strategii 

IT, która w dalszym planie będzie synchronizowana i monitorowana pod kątem zgodności 

9  L. Loh, N. Venkatraman, Di�usion of Information Technology Outsourcing: In�uence Sources and the Kodak 
E�ect, “Information Systems Research” 1992, No. 3 (4).
J.C. Hendersen, N. Venkatraman, Strategic Alignment: Leveraging Information, “Technology for Transforming 
Organizations. IBM Systems Journal” 1993, No. 32 (1).
10  Board Brie!ng on…
11  W. Van Grembergen, Strategies for information technology governance, Idea Group Publishing, London 2004.
12  R. Orzechowski, Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, O�cyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2008.
13  Board brie!ng on…
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(alignment). Cały cykl nadzoru IT to nieustanne wdrażanie tych strategii przy jednoczesnym 

dyskontowaniu dostarczanej wartości i mitygacji ryzyka. W ustalonych punktach (kamieniach 

granicznych – milestones) dokonywany jest pomiar założonych mierników realizacji strategii. 

W odstępach rocznych zasadnicze założenia strategii są wery'kowane, aktualizowane i prze-

kazywane do wdrożenia. Cykl realizacji strategii odbywa się w zmiennym środowisku, gdzie 

wzajemnie oddziałuje na siebie szereg czynników biznesowych i ekonomicznych. 

Do najważniejszych czynników należą:

wartość i cele dla interesariuszy,

misja, wizja i wartość przedsiębiorstwa,

kultura i charakter wewnętrzny organizacji,

uwarunkowania prawne, polityki wewnętrzne,

doświadczenie organizacji, przyjęty model biznesowy.

Proces nadzoru IT pociąga za sobą pewne działania ze strony ciała kierowniczego 

przedsiębiorstwa, które powinno być na bieżąco informowane o roli i wpływie IT na cało-

kształt 'rmy. Najwyższe kierownictwo przydziela zasoby, reguluje zakresy odpowiedzialno-

ści, narzuca ewentualne ograniczenia. Podejmuje również decyzje odnośnie do wyników 

pomiaru ryzyka, wdrożenia procesów zabezpieczających dalszą działalność operacyjną.

2.1. Dopasowanie strategiczne 

W uzyskaniu stanu dopasowania strategicznego chodzi zasadniczo o odpowiedź na 

pytanie, czy działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa w technologię IT stoi w harmonii 

z jej głównymi celami strategicznymi, co powoduje, że wewnętrzne IT przedsiębiorstwa 

dostarcza dla niego wartość biznesową. Stan harmonii między tymi obszarami jest wła-

śnie dopasowaniem strategicznym. Jest to kompleksowy, wieloaspektowy proces, który 

tak naprawdę nigdy nie znajduje 'nału. W procesie tym chodzi o to, aby podążać wyty-

czonym kursem i być lepiej wewnętrznie dopasowanym od konkurencyjnych organizacji, 

co samo w sobie powoduje wysunięcie się na pozycję lidera w kategorii potencjału kon-

kurencyjnego w swoim segmencie14. Rzecz jasna stan ten może nie zostać nigdy osiągnię-

ty, a niektóre organizacje z  różnych (obiektywnych) przyczyn mogą nie być zdolne do 

wdrożenia u siebie żadnego aspektu nadzoru IT, np. z powodu zbyt dynamicznie zmie-

niających się uwarunkowań biznesowych lub zbyt częstych zmian w strategii, jednakże 

nieustanne działania zmierzające do zmniejszenia luki w strategicznym dopasowaniu IT 

– biznes powinny być dla przedsiębiorstwa jednym z ważniejszych paradygmatów. 

2.2. Dostarczanie wartości

Dostarczanie wartości polega na skoncentrowaniu się na optymalizacji i racjonalizacji 

wydatków na IT, co samo w sobie sprawia, że IT stanowi większą wartość dla organizacji. 

Główną zasadą jest dostarczanie na czas i w ramach przewidzianego budżetu oczekiwanej 

14  Ibidem.
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jakości usług IT dla strony biznesowej. Można te postulaty ująć w biznesowe mierniki: 

czas od zamówienia do dostarczenia usługi, poziom satysfakcji klienta (również klienta 

wewnętrznego), współczynnik produktywności pracownika, stopa zwrotu, czas wprowa-

dzenia usługi na rynek, zyskowność etc. Dostarczanie wartości jest jednym z czynników 

ryzyka, który decyduje o realizacji inwestycji w IT. Przyczyną jest trudność w określeniu 

stopy zwrotu z inwestycji, której wartość subiektywnie może być w skali przedsiębiorstwa 

znaczna. Dlatego dostarczanie wartości jest jednym z ważniejszych aspektów nadzoru IT. 

Wartość, którą IT dostarcza biznesowi, jest zależna od stopnia, w jakim IT jest dopasowa-

ne do strategii przedsiębiorstwa. Stąd konieczność kontroli kosztów i parametrów ekono-

micznych dla inwestycji IT. Pojawia się tutaj problem polegający na trudnościach w doko-

nywaniu pomiarów wartości typowo biznesowych, które zastępują parametry techniczne 

w sposobie opisu inwestycji. Powoduje to też wydłużenie czasu, w jakim do strony bizne-

sowej dociera informacja zwrotna z wynikami pomiaru. Jako pierwsze pojawiają się para-

metry związane z techniczną dostępnością i stroną kosztową funkcjonowania infrastruk-

tury. Wpływ tychże na istotny wzrost wyników ekonomicznych może jednak wydłużyć 

się w czasie do nawet kilku lat. Zmianie ulega również podejście do zarządzania – akcent 

przenoszony jest z  zarządzania technologią na zarządzanie biznesem. Stąd wynika ko-

nieczność zwracania uwagi jednocześnie na miary �nansowe i wpływ IT na efektywność 

całego przedsiębiorstwa w tworzeniu wartości zarówno w długim, jak i krótkim czasie15.

2.3. Zarządzanie ryzykiem

Efektywne zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, w tym zarządzanie ryzykiem 

IT, uzależnione jest od właściwego podejścia najwyższego kierownictwa do tego obszaru. 

Musi ono rozumieć wymagania regulacyjne, być świadome ryzyk związanych z aspek-

tem technicznym oraz wpływu tegoż na ciągłość świadczenia usług, co odbić się może 

na ciągłości procesów biznesowych w ogóle. Każda organizacja szacuje ryzyka, obszary 

podatności i przygotowywuje plany i scenariusze postępowania w razie wystąpienia da-

nego ryzyka. W zależności od jego typu i stopnia, w jakim wpływa na kluczowe procesy, 

scenariusze zarządzania ryzykiem polegają na:

mitygacji (złagodzenia) ryzyka, czyli zastosowania środków technicznych elimi-

nujących częściowo jego skutki,

transferowaniu ryzyka, czyli włączeniu w proces zarządzania ryzykiem lub jego 

przekazanie podmiotu zewnętrznego (np. wykorzystanie ubezpieczyciela, specjalistycz-

nego outsourcingu etc.),

akceptacji ryzyka, czyli formalnym przyjęciu faktu zaistnienia zagrożenia oraz 

monitorowaniu go.

Podejście minimum zakłada co najmniej analizę potencjalnych ryzyk, ponieważ na-

wet brak stosownego zabezpieczenia spowoduje, że wiedza wyniesiona z wystąpienia in-

15  R. Orzechowski, Budowanie…
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cydentu pozwoli w przyszłości na wdrożenie środka zaradczego i umiejscowienie go na 

stałe w strategii przedsiębiorstwa.

2.4. Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami jest kluczowym aspektem nadzoru IT i oznacza optymalizowanie 

zasobów wiedzy i infrastruktury. Dla osiągnięcia dopasowania istotne jest zoptymalizowanie 

obszarów inwestycji oraz zakresu wykorzystania zasobów ludzkich, aplikacji, technologii i da-

nych w kierunku wytyczonym przez strategię przedsiębiorstwa. Właściwy nadzór nad zaso-

bami wymaga jednakże podejmowania decyzji odnośnie do stopnia, w jakim te zasoby będą 

alokowane w ramach przedsiębiorstwa, a jaki udział będzie pochodził z outsourcingu. 

Do odpowiedzialności najwyższego kierownictwa należy nadzór i  kontrola stopnia, 

w jakim nowe inwestycje w infrastrukturę IT będą wykorzystywane w harmonii z operacyj-

nymi i strategicznymi celami biznesu. Najwyższe kierownictwo jest również odpowiedzialne 

za właściwy rozdział środków, kompetencji i funduszy w taki sposób, aby uniknąć zbędnej 

nadmiarowości i pustych przebiegów w procesie realizacji inwestycji. Jednym z czynników 

jest tutaj zapewnienie sobie przez organizację należytego przygotowania w postaci uzyskania 

stosownych umiejętności przez zespoły realizujące i przekazujące do użytkowania produk-

ty inwestycji IT. Korzyści z nowych wdrożeń powinny być więc planowane, nadzorowane 

podczas wdrażania, a wyniki podlegać cyklicznym pomiarom. Istotna jest priorytetyzacja 

projektów inwestycyjnych i właściwy rozdział zasobów w konfrontacji z tymi priorytetami 

oraz kosztami prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej. W badaniu Gartnera właśnie 

działalność operacyjna (tzw. podtrzymywanie energii świecących żarówek) pochłania 85% 

wydatków całego budżetu IT. Gartner nazwał tę część budżetu martwymi pieniędzmi (dead 

money), ponieważ sposób ich wydatkowania nie przynosi dla biznesu żadnej dodatkowej 

wartości16. W kolejnym badaniu wymieniony autor przewiduje do roku 2015 odwrócenie 

tego trendu w niespodziewanym wcześniej kierunku: proporcja wydatków na inwestycje IT 

będzie w 35% kierowana wprost z działów biznesowych, a same inwestycje typowo IT będą 

traktowane jako inwestycje biznesowe i w ten sam sposób prowadzone i rozliczane17. Tym 

sposobem oddzieli się infrastrukturę IT od jej produktu.

2.5. Pomiar wydajności

Pomiar wydajności jest dla nadzoru IT tym samym, czym proces sprawdzania w cyklu 

Deminga (check – do – act). Polega na śledzeniu przebiegu i efektów procesów związanych 

ze świadczeniem usług IT w organizacji. Istotną rolę odgrywa tutaj zasada możliwości 

pomiaru i zarządzania w myśl idei, według której obiekt mierzalny jest obiektem zarzą-

dzalnym: realizacja strategii inicjuje aktywności, które angażują namacalne i nienama-

calne zasoby. Linia podziału przebiega pomiędzy możliwością ich zmierzenia (mierzalne 

16  http://www.gartner.com/newsroom/id/497088 [dostęp: 11. 2014].
17  http://www.gartner.com/newsroom/id/1862714 [dostęp: 11. 2014].
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i  niemierzalne). Tak też porządkuje się miary aktywności. Mierzalne są obiektywnymi 

wskaźnikami służącymi do pozycjonowania według parametrów ekonomicznych (udział 

wydatków na IT w całkowitym budżecie, wydatki na działalność operacyjną, wydatki na 

IT per capita, średni czas pomiędzy awariami systemu etc.). Natomiast niedające się zmie-

rzyć mają charakter subiektywny i odnoszą się do oczekiwań interesariuszy. Mogą nimi 

być takie właściwości jak funkcjonalność, dostępność, bezpieczeństwo, jakość etc18. Uży-

wając takich pojęć można wskazać trend np. wzrostowy czy malejący, natomiast trudniej 

jest wykorzystać te miary do przedstawienia w ujęciu liczbowym. 

3. Model COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) – Cele Kontrolne 

dla Technologii Informacyjnych i Powiązanych jest najbardziej znanym i powszechnie sto-

sowanym standardem wdrożeniowym strategii oraz nadzoru IT. Zawiera wskazówki, prak-

tyki, modele oraz narzędzia służące uporządkowaniu i usprawnieniu obszarów IT w orga-

nizacji oraz związanych z  tym procesów biznesowych. Łączy cele biznesowe z celami IT 

według schematu opisywanego jako łańcuch wizja-misja-cele-zadania. Co istotne, COBIT 

jest otwartym standardem, a za jego wdrożenie nie jest pobierana żadna opłata licencyjna. 

Twórcą COBIT jest IT Governance Institute, jednostka badawcza będąca częścią organizacji 

branżowej o nazwie ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Pierw-

sza wersja standardu ujrzała światło dzienne w roku 1996 i kładła nacisk głównie na obszar 

audytu. Ostatnia wersja, wydana w 2012 roku, nosi numer 5 i skupia się na wartości, jaką 

IT dostarcza organizacji. Twórcy metodologii COBIT opierają swoją pracę nad standardem 

na grupie paradygmatów, które stanowią punkt wyjścia do postępowania z technologią in-

formacyjną. Podstawowa zasada brzmi, iż informacja jest podstawową wartością w każdej 

organizacji. Podlega ona procesom wytworzenia, wykorzystania, przechowywania, ujaw-

niania i zniszczenia. Technologia zaś ulega upowszechnieniu i pełni kluczową rolę w tych 

procesach. Ponadto model COBIT charakteryzuje grupa pięciu formalnych zasad – "larów 

(principles), które pozwalają organizacji opracować, w oparciu o całościowy zestaw siedmiu 

czynników umożliwiających (enablers), skuteczną metodykę nadzoru i zarządzania, opty-

malizującą inwestycje w  informacje i  technologie informatyczne oraz ich wykorzystanie 

z korzyścią dla interesariuszy.

Zasady te są następujące:

1. Spełniać potrzeby interesariuszy.

2. Uwzględniać cały podmiot (objęcie całego przedsiębiorstwa, organizacji).

3. Stosować jedną, spójną metodykę (zastosowanie pojedynczych zintegrowanych 

ram biznesowych).

4. Umożliwiać całościowe podejście.

5. Oddzielać nadzór od zarządzania (ładu IT od zarządzania IT). 

18 
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Z kolei czynnikami umożliwiającymi (enablers) są:

1. Zasady, polityki i metody.

2. Procesy.

3. Struktury organizacyjne.

4. Kultura, etyka i postępowanie.

5. Informacje.

6. Usługi, infrastruktura i aplikacje.

7. Ludzie, umiejętności i kompetencje.

Wzajemne oddziaływanie na siebie czynników umożliwiających prezentuje się w spo-

sób następujący:

Rysunek 1. Czynniki umożliwiające COBIT
Figure 1. COBIT Enablers
Źródło. Board Brie!ng on IT Governance.

COBIT pomaga w osiągnięciu zgodności z uwarunkowaniami i regulacjami prawny-

mi, zarządzaniu ryzykiem oraz osiągnięciu harmonii pomiędzy pryncypiami IT i strate-

gią przedsiębiorstwa. Podstawowa zasada to dostarczenie informacji, której przedsiębior-

stwo (organizacja) potrzebuje do zrealizowania swoich celów. Aby to osiągnąć, musi ono 

inwestować i zarządzać zasobami IT, wykorzystując uporządkowany wzór procesów po 

to, aby zapewnić usługi, które dostarczą wymaganej informacji.
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Rysunek 2. Mapa zależności COBIT
Figure 2. Map of COBIT`s internal dependencies

Źródło. Board Brie�ng on IT Governance. 

COBIT dostarcza dobre praktyki, metryki i modele dojrzałości do pomiaru stopnia 

realizacji celów biznesowych i IT zorganizowane w domeny i procesy. Struktura pięciu 

zasadniczych domen dzieli się na domeny ładu (nadzorcze – governance) i zarządcze (ma-

nagement):

I. Domena ładu: 

I. EDM (Evaluate, Direct and Monitor):

EDM1: zapewnienie budowy i utrzymanie ram nadzoru,

EDM2: zapewnienie dostarczania korzyści,

EDM3: zapewnienie optymalizacji ryzyka,

EDM4: zapewnienie optymalizacji zasobów,

EDM 5: zapewnienie transparentności wobec udziałowców.

II. Domeny zarządcze zgodne z obszarami odpowiedzialności planowania, budowy, 

uruchamiania i monitorowania (PBRM) uwzględniają wszystkie aspekty IT:

1. Planowanie i organizowanie (PO – Plan and Organize).

2. Zakupy i implementacja (AI – Acquire and Implement).

3. Dostawy i utrzymanie (DS – Deliver and Support).

4. Monitorowanie i ocena (ME – Monitor and Evaluate).
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Rysunek 3: Domeny i procesy COBIT 5 Figure 3: Domains and processes of COBIT 
Źródło: Board Brie�ng on IT Governance. 

Każdy proces dzieli się na poszczególne aktywności i zestawy metryk pomiarowych do 

monitorowania stopnia osiągnięcia założonego celu. Służą temu poszczególne wartości i mier-

niki jak KPI (key performance indicator – kluczowy wskaźnik efektywności, charakteryzujący 

wspomagane procesy organizacyjne czy biznesowe), KGI (key goal indicator – wskaźnik celu) 

czy CSF (critical success factor – kluczowy czynnik sukcesu). Każdy proces ma swój własny 

model dojrzałości (CMM – corresponding maturity model) oraz matrycę RACI (responsi-

ble, accountable, consulted, informed), która służy zamapowaniu poszczególnych ról (odpo-

wiedzialny, nadzorujący, konsultujący, informowany) dla wszystkich interesariuszy danego 

procesu. Liczba wszystkich procesów identy'kowanych w COBIT wynosi 37. Każdy proces 

jest zde'niowany wspólnie z wejściami i wyjściami, głównymi działaniami, celami procesu, 

miarami wydajności oraz elementarnym modelem dojrzałości. Miarą zdolności wsparcia biz-

nesowego przez IT jest osiągnięcie określonego poziomu dojrzałości procesowej w każdym 

z wymienionych wyżej 37 procesów. Jest to podejście wprost przeniesione z normatywnego 

wzorca ISO 15504. Wzorem tym twórcy COBIT usystematyzowali sześciostopniową skalę po-

miaru dojrzałości procesowej od 0 do 5. Przyporządkowaniu danej miary dla poszczególnych 

procesów służą mierniki i wskaźniki odnoszące się do szczegółowych parametrów związanych 

bezpośrednio z każdym etapem procesu. Skala jest rosnąca. Poziom zerowy oznacza brak za-

implementowanego procesu (proces nieistniejący) lub niemożność uzyskania jego efektów. 

Najwyższy poziom 6  (zoptymalizowany) oznacza pełen sukces oraz kompleksowe spełnie-
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nie wymagań procesowych. Dojrzałość procesowa zależy od spełnienia szeregu warunków 
określonych poprzez wskaźniki zdolności procesowej (capability indcators) dla poziomów 0–5 
oraz dodatkowo podstawowe wskaźniki performance indicators dla poziomu 1. Grupa tych 
wskaźników to warunki niezbędne do określenia stopnia dojrzałości procesowej i są one ściśle 
związane ze stopniem wykorzystania zasobów własnych, zaawansowaniem zaangażowanych 
procesów produkcyjnych, praktykami własnymi (branżowymi) przedsiębiorstwa, produktem 
procesu, stanem zasobów na wejściu i wyjściu procesu. Pomiar i określenie stopnia zdolności 
procesowej jest celem do określenia obecnego punktu, w jakim (w badanym obszarze) znajdu-
je się organizacja. Znając to miejsce, ustala się punkt przejście od as is, czyli stąd do założonego 
celu strategicznego – to be.

Podejście domenowo-procesowe COBIT w  sposób naturalny odpowiada cyklowi 
Deminga, tj. PDCA (plan, do, check, act – planowanie, wykonanie, sprawdzanie, popra-
wianie) i tym samym upodabnia model zarządzania IT do innych klasycznych metodyk 
biznesowych, co ułatwia wzajemne przenikanie się obu podejść.

Model COBIT, a zwłaszcza jego ostatnia piąta edycja, nie jest przedmiotem dużej licz-
by publikacji tak naukowych, jak o charakterze poradnika. Jedynym obszernym piśmien-
nictwem na ten temat są publikacje własne ISACA, do których dostęp mają zarejestro-
wani członkowie organizacji lub abonenci płatnych serwisów ISACA. W chwili obecnej 
trwają prace nad polską wersją kluczowych elementów dokumentacji najnowszej wersji 
modelu, których podjęła się społeczność związana z polskim oddziałem ISACA.

Wśród licznych zalet stosowania praktyk COBIT wymienić można to, że pomaga ona 
w uzyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości informacji w celu wspierania decyzji bizneso-
wych, co przekłada się na osiągnięcie celów strategicznych poprzez efektywne i innowa-
cyjne wykorzystanie technologii informacyjnych. W obszarze ryzyka można spodziewać 
się jego redukcji i utrzymywania się na akceptowalnym poziomie. Podobnie w obszarze 
kosztów IT. W obszarze zgodności z regulacjami zewnętrznymi można wesprzeć się po-
przez zaimplementowane w COBIT mechanizmy wyrównujące do wymagań ustaw, roz-
porządzeń i aktów normatywnych.

Wśród wad stosowania COBIT wymienia się zazwyczaj znaczne wymagania odno-
śnie do wiedzy o samej metodyce i doświadczenia w procesach wdrożeniowych. Najważ-
niejszą jednak cechą modelu COBIT jest jego uniwersalność i transparentność dla każdej 
branży, w jakiej zostanie on zastosowany, oraz odseparowanie od konkretnej technologii 
w ramach używanej w organizacji technologii informacyjnych. W sposób jasny COBIT 
opisuje zarówno obszary zarządcze, administracyjne, jak i  operacyjne IT. Dla szeregu 
organizacji na świecie stanowi standard mechanizmów kontrolnych i  dobrych praktyk 
zarządczych. O popularności i utylitarności standardu świadczą liczne wdrożenia w naj-
większych międzynarodowych organizacjach tak rządowych, jak i biznesowych: Daimler-
-Chrysler w Niemczech, Philips (Holandia), Sun/ORACLE, Metlife, GlaxoSmithKline czy 
Bank Światowy i Departament Obrony USA.

COBIT jest standardem zgodnym z modelem usługowym ITIL (Information Tech-
nology Infrastructure Library) oraz branżowymi normami ISO (rodzina norm 20000 
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dotycząca zarządzania usługami czy 27000 – bezpieczeństwo). Model COBIT doskonale 
współgra z metodami zarządzania projektowego (PMBOK, PRINCE) i harmonizuje z ra-
mową architekturą korporacyjną (TOGAF).

Przyczyn, dla których wprowadza się model zarządzania ładem informacyjnym, jest wie-
le. Poza oczywistą korzyścią, jaka płynie ze wzrostu wartości dla klienta i wszystkich intere-
sariuszy, można wymienić szereg pośrednich powodów zmiany podejścia. Przede wszystkim 
jest to gwałtowny wzrost liczby informacji, którą organizacje muszą przetwarzać. Wiąże się to 
z większym kosztem technologii służącej do obsługi tych procesów. Ponadto rewolucja infor-
macyjna zmieniła strukturę sektorów gospodarki i reguły konkurencyjności. Powstały nowe 
dziedziny gospodarki silnie uzależnione od IT, zmieniły się też sposoby wymiany wiedzy 
i technologii. Zasadniczym powodem jest jednak wymierna korzyść z wdrożenia zasad ładu 
informacyjnego i zastosowania praktyk lub modeli IT governance. W 1994 roku, kiedy do-
bre praktyki zarządzania ładem informacyjnym nie były jeszcze popularne, badania Standish 
Group wykazały, że jedynie 16% projektów IT kończyło się sukcesem19. W 2009 roku liczba 
ta w badaniu IDC Wiklund & Pucciarelli sięgała 40%20. Z kolei badania ITGI Global Status 
Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) wskazują na inne, interesujące zależno-
ści. Na stronach organizacji ISACA – twórcy standardu COBIT zamieszczono raport, którego 
wyniki wskazują, że po wdrożeniu standardu COBIT o 42% zostało usprawnione zarządzanie 
ryzykiem związanym z IT. O 40% usprawniono komunikację i relacje między biznesem a IT. 
Koszty IT zmalały o 38%, a o 28% poprawie uległa konkurencyjność biznesowa21. Z badań  
R. Orzechowskiego (który zbadał dojrzałość środowiska IT spółek notowanych na giełdzie) 
wynika, że zwrot z inwestycji (ROI) zwiększa się o 40%, a o 20% rentowność przedsiębiorstwa 
w wyniku osiągnięcia wyższego stopnia dopasowania i skuteczności mechanizmów zachowa-
nia ładu informacyjnego22. 

4. Podejście usługowe 

COBIT szeroko ujmuje istotę IT w organizacji w każdym z jej aspektów. Jednym z tych 
aspektów jest dostarczanie wartości dla interesariuszy, co z kolei wiąże się z wykorzystaniem 
zasobów i świadczeniem za ich pomocą usług. Świadczenie usług pociąga za sobą szereg 
aktywności związanych z procesami ich planowania, wdrażania, dostarczania i monitoro-
wania oraz zorganizowaniem współpracy z kontrahentami zewnętrznymi jako dostawcami 
komponentów. Istnieje framework porządkujący cykl życia tych usług. Jest nim biblioteka 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL). To model procesowy, ukierunkowany 
na świadczenie usług, oraz zbiór reguł opracowanych na bazie najlepszych praktyk zwery"-
kowanych przez specjalistów i praktyków (ekspertów, konsultantów, dostawców) branży IT 
i klientów rozwiązań informatycznych. ITIL nie jest normą, którą wdraża się oraz certy"-

19  Dostępne pod adresem http://www.projectsmart.co.uk/docs/chaos-report.pdf [dostęp: 24.11.2014].
20  J. Gulla, Seven reasons IT Project fail. IBM Systems Magazine, March 2013.
21 http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ITGI-Global-Survey-Re-
sults.aspx [dostęp: 24. 11. 2014].
22  R. Orzechowski, Budowanie wartości przedsiębiorstwa…
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kuje na jej aktualność. Jest to zbiór dobrych praktyk, które w postaci kompletnego katalogu 

rozwiązań modelowych proponuje mapę procesów, listę pojęć i de�nicje ról i  ich odpo-

wiedzialność. Na podstawie tej mapy następuje precyzyjne opisanie procesów usługowych 

IT i udokumentowanie ich przebiegów w danej organizacji. Według ITIL usługa to sposób 

dostarczenia klientowi wartości, która umożliwi mu zrealizowanie jego celów poprzez uzy-

skanie konkretnych rezultatów; powinna być kompleksowa (jeden podmiot odpowiada za 

całość jej realizacji) oraz powinna być dostarczana w rozsądnym koszcie.

Aktualna wersja biblioteki ITIL, czyli ITIL v3, dzieli cykl życia usługi na pięć faz: 

1. Faza strategii (service strategy) – wyznacza strategiczne cele osiągane za pomocą 

świadczonych usług; faza składa się z procesów zarządzania: strategicznego usługami IT, 

portfelem usług, �nansowego usługami IT, popytem, relacjami z biznesem.

2. Faza projektowania (service design) – przygotowuje usługę do wprowadzenia jej 

do produkcji na podstawie wymagań biznesowych i wytycznych z poprzedniej fazy; fazę 

projektowania tworzą procesy koordynacji projektowania oraz zarządzania: katalogiem 

usług, poziomem świadczenia usług, dostępnością, potencjałem wykonawczym, ciągło-

ścią usług IT, bezpieczeństwem informacji, dostawcami. 

3. Faza wdrożenia (service transistion) – zarządza i koordynuje elementy wymagane 

do budowy, testowania i wdrożenia usługi; fazę wdrożenia (przekazania) tworzą procesy: 

planowania i wsparcia, zarządzania zmianą, zarządzania zasobami i kon�guracją usług, 

zarządzania wydaniami i wdrożeniami, walidacji i testowania usługi, ocena zmiany, za-

rządzania wiedzą.

4. Faza wykorzystania (service operation) – faza wykorzystania operacyjnego usługi, 

koordynacja środków potrzebnych do bieżącej pracy usług na poziomie uzgodnionym 

w stosownych umowach; na fazę wykorzystania (eksploatacji) składają się procesy: zarzą-

dzania zdarzeniami i incydentami, realizacji wniosków, zarządzania problemami i upraw-

nieniami dostępu. 

5. Faza ciągłego doskonalenia usługi (continual service improvement) – otacza 

i przenika przez inne fazy, monitoruje jakość i inicjuje zmiany mające na celu doskonale-

nie usługi zgodnie z cyklem PDCA (Plan Do Check Act) Deminga23. Faza Ustawicznego 

Doskonalenia Usług  zawiera  siedmiostopniowy proces doskonalenia. Choć proces ten 

jest ściśle związany z tą fazą, poszczególne czynności związane z tym procesem wykony-

wane są w różnych fazach cyklu życia usługi.

Proces według ITIL jest usystematyzowanym zbiorem czynności posiadającym zde-

�niowane wejścia oraz wyjścia. Proces powinien być de�niowany przez podejmowane 

w odpowiedniej kolejności czynności/akcje, a także reakcje na określone zdarzenia. Po-

winien mieć on też odpowiednie wyniki i odbiorców. 

W kontekście modelu COBIT praktyki ITIL są użyteczne jako matryca do postępo-

wania z  czynnikami umożliwiającymi (enablers) z  obszarów usług, aktywności proce-

sów czy struktury organizacyjnej. Praktycy twierdzą, że COBIT odpowiada na pytanie 

23  C. Augutter, A. Cartlidge, A. Hanna, S. Rance, C. Rudd, J. Sowrby, J. Windebank, ITIL Foundation Hand-
book, !e Stationery O"ce, Norwich 2012.
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„dlaczego (zarządzać obszarem IT)”, a  ITIL odpowiada „jak (zorganizować życie usług 

IT wewnątrz organizacji)”. COBIT operuje na wyższym poziomie poprzez dostarczenie 

wytycznych dla zarządzania całokształtem technologii informacyjnych, a ITIL dostarcza 

narzędzi w kluczowych obszarach nadzoru. Uniwersalność obu komplementarnych roz-

wiązań polega na odseparowaniu swojego charakteru od rodzaju działalności organizacji. 

Adaptacja tych systemów przebiega z  równym skutkiem w  przedsiębiorstwach komer-

cyjnych o rozmiarach międzynarodowej korporacji, jak również mniejszych �rmach czy 

organach administracji (lokalnej, państwowej) i organizacjach non-pro�t. 

ITIL raz wprowadzony i  utrzymywany w  przedsiębiorstwie funkcjonuje wydajnie. 

Jednakże najlepiej „czuje się” jako element szerszego pejzażu, gdzie głównym czynnikiem 

są ogólnie przyjęte ramy nadzoru IT, a aspekt usługowy pokrywa ITIL. Oba modele, uzu-

pełniając się, wprowadzają do organizacji harmonię pomiędzy jej celami strategicznymi 

i celami IT, przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów i wzajemnie wspie-

rają w dostarczaniu wartości.

Wykorzystanie ITIL w praktyce biznesowej rośnie. Biblioteka ITIL jest jednym z naj-

częściej stosowanych zestawów dobrych praktyk, na co wskazują wyniki badań prze-

prowadzonych przez �rmę CTPartners, która wdraża i implementuje ten i inne modele 

zarządzania. Wyniki badań opublikowane w portalu ITLife wskazują na fakt, iż aż 67% 

badanych podjęło decyzję o wykorzystaniu właśnie tej praktyki, natomiast 38% w 2009 

roku stosowało ją już od dłuższego czasu w  wybranym zakresie. Raport w  całości jest 

dostępny na witrynie serwisu ITLife24.

Podsumowanie

Istnieje szereg obszarów, gdzie dopasowanie biznesu i IT warunkuje charakter, po-

tencjał konkurencyjny czy wartość organizacji. Ingerencja systemów informacyjnych i in-

formatycznych w modele organizacyjne przedsiębiorstw spowodowała zmianę podejścia 

i wypracowanie szeregu nowych sposobów zarządzania nimi. Przedstawione wyżej me-

todyki i dobre praktyki nie są jedynymi, które zostały opisane w literaturze i zastosowa-

ne w praktyce. Należy zaznaczyć, że współistnieją one z innymi modelami architektury 

przedsiębiorstwa. 

Dla modelu architektury przedsiębiorstwa tworzona jest mapa aktywów IT w kon-

frontacji z procesami biznesowymi i zasadami gospodarowania. Za pomocą architektury 

przedsiębiorstwa (w literaturze nazywanej również architekturą korporacyjną) możliwe 

jest holistyczne ujęcie organizacji poprzez uwzględnienie wszelkich składowych architek-

tonicznych przy zachowaniu ich możliwie wysokiego stopnia dopasowania. Stan archi-

tektonicznego dopasowania może być wówczas traktowany jako zasób wiedzy, co z kolei 

jest jednoznaczne z wartością organizacji wykreowaną przez procesy zarządzania strate-

gicznego. Istnieje szereg modeli architektury korporacyjnej, które stosuje się w zarządza-

24  http://www.itlife.pl/download/Raport_badania_najlepszych_praktyk_2009.pdf [dostęp: 24.11.2014].
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niu równolegle z modelami IT. Są to m.in. TOGAF (�e Open Group Architecture Fra-

mework), GERAM (Generic Enterprise Reference Architecture and Methodology), PERA 

(Purdue Enterprise Reference Architecture), LEA (Lightweight Enterprise Architecture) czy 

model architektury Zachmana. 

Powyższa lista nie wyczerpuje pełnego znanego nauce i  praktyce zestawu modeli 

i metodyk architektonicznych. Nie jest możliwe wyłonienie jednej, najlepszej ścieżki do 

osiągnięcia optymalnego modelu dopasowania czy dojrzałości. Można jednak wskazać 

na tandem ITIL – COBIT jako podejście najczęściej wykorzystywane w  gronie przed-

siębiorstw związanych z przemysłem wydobywczym i energetyką. Jest tak, ponieważ oba 

uzupełniające się podejścia obejmują całą sferę związaną z IT, począwszy od planowania 

projektów, a  skończywszy na operacyjnym zarządzaniu systemami i zarządzaniu zmia-

ną. Ponadto zastosowanie metodyk „zwinnych” („agilnych”, od Agile lub „szczupłych”, od 

metodyki LEAN) i metodyk zarządzania projektami (PRINCE) jako uzupełnienia zbliża 

organizację do osiągnięcia pożądanego ładu w obszarach biznesu oraz IT. 

Próba nowoczesnego zorganizowania przedsiębiorstwa, które stara się znaleźć swo-

ją niszę rynkową i zdobyć rynek w warunkach społeczeństwa informacyjnego, wymaga 

radykalnej zmiany podejścia i uporządkowania wiedzy o zarządzaniu na nowo. Należy 

przede wszystkim potraktować zasoby informacji jako kluczowe aktywa, a zarządzanie 

nimi na stałe powinno być przedmiotem bezpośredniego zainteresowania i kontroli ze 

strony najwyższego kierownictwa. Stąd wynikają kolejne kroki – zrozumienie i zaakcep-

towanie potrzeby osiągnięcia dopasowania strategicznego obszarów IT i biznesowego, co 

prowadzi do zmian w koncepcji zarządzania i przyjęcia modelu usługowego opartego na 

dostępnych modelach architektonicznych.
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