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Streszczenie: Przedstawiono pojęcie niezawodności systemów informacyjnych (SI)  
w organizacji. Niezawodność ta wpływa na zdolność rozwijania potencjału organizacji 
(zwłaszcza tego związanego z wykorzystaniem SI). W oparciu o teoretyczny model 
niezawodności SI w organizacji opracowany przez autorkę zaproponowano definicję pojęcia. 
Zweryfikowano model za pomocą badań empirycznych przeprowadzonych w 400 
organizacjach działających w Polsce. 
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INFORMATION SYSTEMS RELIABILITY IN ORGANIZATION AND 
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT POTENTIAL 

Abstract: The notion of information systems (IS) reliability in organization is discussed  
in the paper. Nowadays, when almost every organization operates using some kind of IS, its 
reliability seems to be one of the key factors influencing organization’s potential to develop. 
Definition of IS reliability in organization is proposed based on theoretical model of IS 
reliability in organization developed by the author. The model is verified using the empirical 
research based on statistical analysis of factors building IS reliability in organizations 
operating in Poland. The analysis is based on survey conducted among 400 organizations 
from Poland. 
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1. Wprowadzanie 

Systemy informacyjne (SI) stały się “wszechobecnym i coraz ważniejszym element 

każdej organizacji” (Doherty i in., 2010). Są one uważane za jeden z najważniejszych 

megatrendów ostatnich dziesięcioleci, który wpłynął na sposób funkcjonowania organizacji  
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i bez niego nie jest możliwe pełne wykorzystanie jej potencjału. Bez wątpienia wpływa to na 

wydajność ekonomiczną organizacji, a w literaturze dość szeroko omawia się temat wartości 

SI dla organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem narzędzi  

IT (Cummins, 2002; Dehning i Richardson, 2002; Melville i in., 2004; Wade i Hulland, 

2004). Należy jednak podkreślić, że gdy prawie każda organizacja korzysta z pewnego 

rodzaju SI, prosty fakt korzystania z nich nie jest już czynnikiem wpływającym na zdolność 

organizacji do tworzenia przewagi konkurencyjnej (De Wet i in., 2016; Lasrado i Bagchi, 

2011; Tsubira i Mulira, 2014). Nie wystarczy wykorzystywać SI w organizacji. Muszą one 

być niezawodne, a postrzegany poziom tej niezawodności jest czynnikiem, który wpływa na 

możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem SI i może wpływać na jej 

zdolność do rozwijania swojego potencjału (De Wet i in., 2016, Tsubira i Mulira, 2014).  

Głównym celem tego artykułu jest wskazanie teoretycznych podstaw problemu oraz 

przedstawienie i zweryfikowanie autorskiego modelu niezawodności SI w organizacji 

(podstawy jego formułowania opublikowano w (Wade i Hulland, 2004)). 

2. Model niezawodności systemu informacyjnego (SI) w organizacji 

 Organizacje zarządzają zróżnicowanym zestawem SI (Cummins, 2002), które budują 

całość technologii informacyjnych (IT) w organizacji. Dlatego pojęcie niezawodności  

SI łączy się bezpośrednio z koncepcją niezawodności IT, a IT w organizacji składa się po 

prostu ze wszystkich SI w tej organizacji. Dlatego w wielu publikacjach te dwa akronimy są 

używane zamiennie. Jednak na samym początku należy podkreślić, że niezawodność SI lub 

całego IT w organizacji jest koncepcją zdecydowanie odmienną od niezawodności systemu 

(jako oprogramowania) lub sprzętu, które są dobrze znane i szeroko omawiane w literaturze 

związanej z informatyką (De Wet i in., 2016, Tsubira i Mulira, 2014). Dlatego ważne jest, aby 

nie mylić go z tymi osadzonymi bezpośrednio w informatyce, które nie uwzględniają aspektu 

zarządzania SI w organizacji, który jest kluczowym elementem niezawodności SI  

w organizacji.  
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Rysunek 1. Model niezawodności SI w organizacji. Opracowanie własne. 
 

A zatem, niezawodność SI w organizacji rozumiana jest jako mierzalna własność SI, 

przydatna do ich kontroli i zarządzania, identyfikowania poziomu ich jakości i wskazywania 

potencjalnych problemów (Zahedi, 1987). Jest ona bezpośrednio związana z wydajnością 

komponentów SI, szczególnie tych krytycznych dla prawidłowego działania. Niezawodność 

SI w organizacji jest pojęciem zbudowanym przez czynniki związane z 3 różnymi teoriami 

SI. Pierwszą z nich jest model sukcesu DeLone i McLean’a (2003), drugą jest model  

4 niepowodzeń SI Lyytinen’a (1987) a trzeci to model akceptacji technologii TAM (Davis, 

1986). Budują one 4 elementy modelu niezawodności SI w organizacji (pokazane na  

rysunku 1): niezawodność systemu (software’u i hardware’u), jego użytkowania, informacji  

w nim zawartych oraz usług wsparcia.  

Aby w pełni rozwinąć pojęcie niezawodności SI, kluczowe jest zidentyfikowanie 

zmiennych (rys. 1). Aby zidentyfikować wszystkie z nich, przeprowadzono wyszukiwanie 

artykułów opublikowanych w latach 2000-2018 za pomocą słów kluczowych  

"IS in organization", "measurement" w bazach danych EBSCO i ProQuest. Ze wszystkich 
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dostępnych publikacji celowo wybrano te dotyczące czynników opisujących SI w organizacji. 

Na podstawie tych badań (Irani, 2002; Palmius, 2007) zidentyfikowano zmienne potencjalnie 

związane z niezawodnością SI w kontekście wyżej wymienionych 3 teorii i przypisano je do 

zaproponowanych 4 zmiennych. Kompletny model przedstawiony został na Rysunku 1.  

3. Niezawodność SI a potencjał rozwojowy organizacji 

Analiza doniesień literaturowych dotyczących wykorzystania SI w organizacji wskazuje, 

że wpływają one na potencjał rozwojowy organizacji. Wielu autorów podkreśla, że konieczne 

jest zintegrowanie SI w organizacji ze wszystkimi funkcjami organizacyjnymi w celu 

zbudowania jej potencjału do wpływania na przewagę konkurencyjną, wydajność i potencjał 

rozwojowy organizacji (De Wet i in., 2016; Lasrado i Bagchi, 2011; Tsubira i Mulira, 2014). 

Jednakże, ponieważ potrzeba wykorzystania SI w organizacji wydaje się ostatecznie 

niekwestionowana, istnieje potrzeba analizy i oceny jej faktycznego wykorzystania  

w organizacji. Koncepcja 3 R (reliability, resilience i robustness) pojawiła się w literaturze 

kilka lat temu (Little, 2003) i podkreśla, że kluczowym czynnikiem wpływającym na 

zdolność do wykorzystania potencjału SI jest właściwe ich funkcjonowanie w organizacji. 

Modele wartości SI (IT) oferują różne podejścia do procesu tworzenia wartości dla 

organizacji z wykorzystaniem SI (Marchand i Raymond, 2008, Melville i in., 2004), jednak 

można wyciągnąć z nich wszystkie podobne wnioski. 

Przede wszystkim niemal wszystkie z nich obejmują etapy takie jak: "Właściwe 

wykorzystanie", "Zasoby IT", "Zasoby SI", w których autorzy podkreślają potrzebę 

wdrożenia 3R (niezawodność, odporność i odporność) w celu zapewnienia właściwego 

funkcjonowania SI w organizacji i fakt, że bez zaufania użytkowników do SI, jego 

faktycznego pozytywnego wpływu na realizację zadań i wydajność pracy nie będzie. Zatem, 

bez zapewnienia niezawodności SI w organizacji czerpanie korzyści z tego SI (a zatem jego 

wykorzystanie dla budowy przewagi konkurencyjnej, wydajności i potencjału rozwojowego 

organizacji) nie jest w pełni możliwe. 

4. Empiryczna weryfikacja modelu  

Badania empiryczne zostały przeprowadzone w celu zidentyfikowania kluczowych 

czynników, które można wykorzystać do opisania czterech elementów, które budują 

niezawodność SI w organizacji. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w 2017 roku  

na grupie 100 organizacji. Wskazano w nim na kwestie dotyczące niejasności kilku pytań. 
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Doprowadziło to do zebrania losowych odpowiedzi na te pytania, gdyż intencja pytającego 

nie była jasna dla respondenta. Zostały one przeredagowane w celu uzyskania bardziej 

wiarygodnych wyników, zapewniając świadomą odpowiedź respondenta. Właściwe badania 

zostały przeprowadzone w 4 kwartale 2017 r. wśród 400 małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) zlokalizowanych w Polsce przy użyciu ankiet internetowych SurveyMonkey. Zebrano 

400 ważnych odpowiedzi. Respondenci zostali poproszeni o ocenę SI w organizacji na 

podstawie listy czynników. Pytania opierały się o skalę Likerta (od bardzo zły do bardzo 

dobry z punktem środkowym: przeciętny). Respondenci poproszeni zostali o ogólną opinię 

dotyczącą niezawodności systemu, jego użytkowania, informacji w nim zawartych oraz usług 

wsparcia, a następnie poproszono o ocenę każdego konstruktu tych 4 elementów. Badania  

te miały dwa główne cele. Pierwszym z nich było opracowanie kompleksowej definicji 

niezawodnego SI w organizacji, co jest kluczowe dla wszelkich dalszych badań w tym 

zakresie. Drugim było zidentyfikowanie czynników, które są tymi najważniejszymi, 

budującymi koncepcję niezawodności SI w organizacji. Pozwoliło to na zweryfikowanie 

modelu czynników wyjaśniających pojęcie niezawodności SI. Analiza uzyskanych wyników 

została przeprowadzona w dwóch etapach. Po pierwsze, obliczono korelację między 

poszczególnymi 4 elementami a czynnikami je konstruującymi. Po drugie, dla każdej 

zmiennej zbudowano model regresji, wykorzystując czynniki konstruujące dany element jako 

zmienne niezależne. Należy podkreślić, że niezawodność użytkowania SI jest zmienną 

konstruującą niezawodność systemu, dlatego wszystkie czynniki budujące ją są 

automatycznie uznawane są za czynniki budujące pojęcie niezawodności systemu. Modele 

regresji zostały zbudowane w celu określenia, czy proponowany zestaw czynników jest  

w stanie wyjaśnić statystycznie istotną część wariancji zmiennej zależnej. Głównym celem 

było sprawdzenie, czy proponowany zestaw zmiennych można uznać za kompletny  

i wystarczający. Statystykę opisową 4 zmiennych podano w tabeli 1 (wraz z opisem zmiennej 

łączonej niezawodności systemu, która obejmuje niezawodność użytkowania). Statystyka 

alfa-Cronbacha potwierdza, że skale wszystkich zmiennych są jednorodne. Zmienne nie mają 

rozkładu normalnego, ale biorąc pod uwagę charakterystykę analizowanego pojęcia, uzyskany 

rozkład wykładniczy jest wystarczający, aby stanowić podstawę do weryfikacji statystycznej.  

Tabela 1. 
Statystyki opisowe elementów budujących niezawodność SI 

  Alfa Cronbach Liczba elementów skali 

Niezawodność informacji 0,929 7 

Niezawodność wsparcia technicznego 0,941 6 

Niezawodność systemu 0,948 9 

Niezawodność użycia 0,931 6 

Niezawodność system (z użyciem) 0,932 14 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Dla zmiennej "niezawodność systemu IS" i "niezawodność użytkowania" uzyskano 

dopasowany model regresji (F (15, 387) = 200,18, p < 0,001), którego charakterystyka została 

przedstawiona w tabeli 2. Prawie wszystkie zaproponowane zmienne "niezawodności 

systemu" okazały się znaczącymi zmiennymi niezależnymi w otrzymanym modelu 

(oznaczono je na rysunku 2). Tylko w przypadku "istotności" i "kompatybilności", ich 

zdolność do istotnego statystycznie wyjaśniania wariancji zmiennej zależnej nie została 

zweryfikowana (p > 0,5). Co więcej, jak pokazuje analiza korelacji, nie tylko "istotność", ale 

także "zapamiętywalność" i "responsywność" nie są statystycznie istotnie skorelowane  

z niezawodnością systemu. Należy jednak podkreślić, że "kompatybilność" jest statystycznie 

istotnie skorelowana z niezawodnością systemu (c = 0,75, p < 0,01). W przypadku zmiennych 

budujących "niezawodność użycia", w modelu regresji pozostały tylko dwa czynniki istotne 

statystycznie: "efektywność" i "akceptacja". Wszystkie pozostałe zmienne okazały się nie być 

istotnie statystyczne skorelowane z "niezawodnością systemu". Na tej podstawie zbudowano 

drugi model regresji dla tych czynników, które okazały się istotnie skorelowane i wyjaśnia on 

94,98% wariancji zmiennej zależnej – „niezawodności systemu”. W związku z tym można 

stwierdzić, że proponowany zestaw czynników rzetelnie i kompleksowo opisuje pojęcie 

niezawodności systemu (software’u i hardware’u). 

Dla zmiennej „niezawodność informacji” również otrzymano dopasowany model regresji 

(F (7, 395) = 121,92, p < 0,001), którego charakterystyka została przedstawiona w tabeli 2. 

Jednak prawie wszystkie zaproponowane zmienne okazały się nieistotnymi zmiennymi 

niezależnymi w otrzymanym modelu (oznaczono je na rysunku 2). Tylko w przypadku 

"dostępności", "precyzyjności" i "trafności", zdolność statystycznie istotnego wyjaśnienia 

wariancji zmiennej zależnej została zweryfikowana statystycznie (p < 0,01). Ponadto, jak 

wykazała analiza korelacji, nie wszystkie z nich są statystycznie istotnie skorelowane  

z niezawodnością informacji. "Dostępność" również nie była statystycznie istotnie 

skorelowana (c = 0,038, p < 0,01). Opracowano drugi model regresji dla tych zmiennych, 

które okazały się być istotnie skorelowane i wyjaśnia on 67,52% wariancji zmiennej zależnej 

- niezawodność informacji. W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że proponowany 

zestaw zmiennych rzetelnie opisuje pojęcie niezawodności informacji. 

Dla zmiennej „niezawodność usług wsparcia” także uzyskano dopasowany model regresji 

(F (6, 396) = 279,03, p < 0,001), którego charakterystyka została przedstawiona w tabeli 2. 

Wszystkie zaproponowane zmienne okazały się znaczącymi zmiennymi niezależnymi  

w otrzymanym modelu (oznaczono je na rysunku 2). Jednakże, jak wykazała analiza 

korelacji, nie wszystkie z nich są statystycznie istotnie skorelowane z niezawodnością 

informacji. "Liczba błędów" nie jest istotnie skorelowana z niezawodnością informacji 

(c=0,100, p<0,01) 
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Tabela 2 
Modele regresji i korelacja dla elementów modelu niezawodności SI w organizacji 

Model regresji Korelacja 
(Wsp. 

Pearsona) 
  Coeff. Standard 

error 
t Stat P 

Value 
Zmienna 
zależna 

stała -1,4300 0,1229 -11,637 0,0000 niezawodność 
system 

(software’u i 
hardware’u) 
R2= 0,9492 

 

użyteczność 0,0009 0,0004 2,6024 0,0096 0,0346 

bezpieczeństwo 0,1830 0,0402 4,5540 0,0001 0,6170 

stabilność 0,1037 0,0514 2,0200 0,0441 0,8062 

dostępność -0,1455 0,0400 -3,6374 0,0003 0,7235 

zastępowalność 0,4682 0,0517 9,0645 0,0001 0,8274 

istotność 0,0001 0,0004 0,2097 0,8340 0,0284 

kompatybilność 0,0259 0,0443 0,5844 0,5593 0,7495 

wydajność 0,5313 0,0445 11,9450 0,0001 0,8884 

zdolność adaptacji -0,0447 0,0414 -1,0794 0,2811 0,7202 

zdolność uczenia 0,0003 0,0004 0,7990 0,4248 0,0793 

zapamiętywalność 0,0003 0,0003 1,2693 0,2051 0,0703 

efektywność 0,3441 0,0564 6,1021 0,0000 0,7900 

odporność na błędy -0,0003 0,0003 -1,0745 0,2833 0,0333 

akceptacjia -0,1261 0,0412 -3,0626 0,0023 0,6801 

responsywność -0,0004 0,0005 -0,7647 0,4449 0,0609 

stała -0,1107 0,1365 -0,8113 0,4177 niezawnodność 
informacji 
R2= 0,6752 

 

dostępność -0,0009 0,0003 -2,6360 0,0087 0,0385 

przeszukiwalność -0,0064 0,0483 -0,1316 0,8953 0,6843 

precyzyjność 0,7296 0,0560 13,0317 0,0001 0,7925 

trafność 0,2741 0,0388 7,0561 0,0001 0,6891 

zd. archiwizowania 0,0002 0,0005 0,3779 0,7057 0,0316 

zdolność 
przenoszenia 

0,0000 0,0009 -0,0056 0,9956 0,0291 

zdolność kopiowania 0,0001 0,0005 0,2081 0,8353 0,0325 

stała 0,0844 0,1003 0,8412 0,4007  niezawodność 
usług wsparcia 

R2= 0,8041 

 

pewność 0,2117 0,0396 5,3472 0,0001 0,7916 

empatia 0,3693 0,0467 7,9145 0,0001 0,8084 

responsywność -0,0992 0,0496 -1,9990 0,0463 0,7528 

ilość błędów 0,0006 0,0003 2,0862 0,0376 0,1010 

jakość 0,1508 0,0369 4,0902 0,0001 0,7379 

dostępność 0,3370 0,0450 7,4926 0,0001 0,8388 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W związku z tym drugi model regresji został zbudowany bez tej zmiennej i wyjaśnia 

80,41% wariancji zmiennej zależnej - niezawodności usług wsparcia. W związku z tym 
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można stwierdzić, że proponowany zestaw zmiennych rzetelnie i kompleksowo opisuje 

pojęcie niezawodności usług wsparcia. 

5. Podsumowanie 

Przedstawione wyniki badań empirycznych pozwoliły na weryfikację teoretycznego 

modelu niezawodności SI w organizacji, przedstawionego w artykule. Po pierwsze, badania 

empiryczne potwierdziły, że cztery elementy: niezawodność systemu (software’u  

i hardware’u) uwzględniająca niezawodność użytkowania systemu, niezawodność informacji 

zawartych w systemie i niezawodność usług wsparcia systemu budują statystycznie istotny  

i satysfakcjonująco kompletny model regresji niezawodności SI w organizacji. Potwierdzono 

zatem odpowiednią identyfikację zmiennych składających się na analizowany problem.  

Po drugie, dowiedziono, że zweryfikowany model składa się ze zmiennych będących  

w przeważającej większości znaczącymi zmiennymi wyjaśniającymi modeli regresji dla 

każdego z tych czterech elementów. Ponadto, na podstawie wysokich wartości R2 dla tych 

modeli można wywnioskować, że zestawienia te są wystarczająco kompletne i kompleksowo 

opisują każde element oraz jego zmienność.  

 
Rysunek 2. Zweryfikowany model niezawodności SI. Opracowanie własne. 
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Przeprowadzone badania mogą być podstawą do zaproponowania definicji niezawodnego 

SI w organizacji. Taki SI charakteryzuje się jako: 

– SI, który jest łatwo dostępny i cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. 

– SI, w którym informacje są łatwo dostępne, a ich dokładność jest gwarantowana. 

– SI, który jest wydajny, akceptowany przez użytkowników i łatwy w użyciu. 

– SI, który ma profesjonalne, responsywne i łatwo dostępne usługi wsparcia. 

Należy podkreślić, że prezentowane badania mają pewne ograniczenia - weryfikacja 

modelu opiera się na próbie 400 organizacji działających w Polsce i wymagana jest dalsza 

weryfikacja w różnych kontekstach biznesowych. Jednak przedstawione tutaj badania 

stanowią solidny pierwszy krok w procesie weryfikacji modelu. Co więcej, pozwalają one na 

wyciągnięcie pierwszych wniosków z procesu weryfikacji, co wpłynie z pewnością na formę 

ostatecznego, zweryfikowanego modelu niezawodności SI w organizacji. 

Zweryfikowany teoretyczny model niezawodności SI w organizacji jest również dobrym 

punktem wyjścia dla badań nad wykorzystaniem wartości płynącej z wpływu SI na różne 

aspekty działalności organizacji. 
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