
 
 

 

  

 

SYLLABUS   

IT Governance – cooperation between IT and business 

[ language: Polish  ] 

[ Number of hours: 11,5 h ] 
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Mateusz Skoczylas Mateusz.Skoczylas@kyndryl.com;  
Łukasz Wdzięczny Lukasz.Wdzieczny@kyndryl.com; 
Borys Marchewka Borys.Marchewka@kyndryl.com 
Łukasz Drosio Lukasz.Drosio@kyndryl.com 
 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE  

Kurs obejmie omówienie zasad, według których budowane są relacje pomiędzy IT i biznesem w 
dojrzałych organizacjach. Założenia kursu powstały na bazie wdrożeń w instytucjach sektora 
finansowego w Polsce, przeniesionych z doświadczeń w Europie Zachodniej, ale ich uniwersalność 
pozwala na dopasowanie do wdrożenia do podmiotu w dowolnym sektorze. 

 

REQUIREMENTS  

 Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

 Rozumienie procesów biznesowych 

 Zdolność analitycznego myślenia w złożonych i nowych sytuacjach z uwzględnieniem 
przyszłych trendów i oceny ryzyka 
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 Kreatywność i otwartość na rozwiązywanie problemów w celu uzyskania porozumienia 
wszystkich stron 

 Odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań 

 Aktywność i umiejętność pracy w zespole  
 

REQUIRED BACKGROUND 

Kurs jest dedykowany dla uczestników zainteresowanych: 

 pracą w IT lub Biznesie przy wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych oraz utrzymaniem, 
optymalizacją i modyfikacjami istniejących systemów IT 

 badaniem dojrzałości operacyjnej organizacji,  

 zagadnieniami związanymi z szacowaniem ryzyka operacyjnego, 

 realizacja analizy wymagań biznesowych, opracowywaniem wymagań funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych, jako   element opisującego zapotrzebowanie Biznesu na zakup rozwiązań IT 

PASSING CRITERIA 

Aktywne uczestnictwo w wykładzie oraz poprawne odpowiedzi na 66% pytań testu on-line. 

ADDITIONAL INFORMATION ON COURSE 

 
CONTENT & LITERATURE | OPTIONAL* 

 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR UNIVERSITY | OPTIONAL* 

Dostęp do Internetu by móc uczestniczyć zdalnie w wykładzie w środowisku nie zakłóconym przez 
czynniki zewnętrzne. 

 

COURSE OVERVIEW 

1.   IT Governance 

a)  definicja, założenia, zasady 

b) Jakie problemy rozwiązuje? 

c) cykl życia pomysłu,  

d) cykl życia budżetu,  

e) role w IT i biznesie  

2.   Katalog usług i procesy związane z dostarczaniem usług 

a) Request Fulfillment  

i. definicja 

ii. role 

iii. KPI 

b) IT Service Catalog 

i. Business services 

ii. Technical services 



 
 

 

iii. Najlepsze praktyki w  

iv. service portfolio management  

c) Incident Management 

d) Problem management 

 

3.   Jak skutecznie zarządzać zmianą w IT 

a) Dlaczego potrzebujemy zarządzać zmianą? 

b) Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą. 

c) Jak efektywnie realizaować zmiany? - praktyczne narzędzia oraz wskazówki. 

d) Skuteczna realizacja zmian w środowiskach wykorzystujących metodologię Agile 

4.   Projekty  

a) Definicja projektu i jakimi parametrami opisuje się projekty 

b) Cykl życia projektu 

c) Podstawowe role w projekcie (na przykładzie macierzy RACI)  

d) Niektóre procesy szczególnie istotne na poziomie projektu.  

e) Harmonogram  

 

5.   Architektura Korporacyjna 

a) Co to jest Architektura Korporacyjna? 

b) Rola architekta korporacyjnego 

c) Założenia Architektoniczne 

d) Typowe problemy w domenie architektury korporacyjnej 

e) Przykład mapowania wymagań Biznesu na rozwiązania IT  - sektor bankowy / BIAN, CBM 

  



 
 

 

 

6.   IT Risk & Compliance – czyli jak zarządzamy ryzykiem i zgodnością ze standardami w IT 2h 

a) Wprowadzenie do ryzyka w IT 

i. ryzyko zewnętrzne  

ii. - ryzyko wewnętrzne 

b) zarzadzanie ryzykiem 

c) Metodologia 

d) Compliance – czy jest potrzebny? 

i. geneza 

ii. mierzyć a może wierzyć? 

7.   IT Procurement   

a) Wprowadzenie do Prokurmentu  

i. Co to jest Prokurment?  

ii. Różnica pomiędzy zakupami bezpośrednimi i pośrednimi 

iii. Mapy procesu Source-to-Pay / Wybór-Zapłata  

iv. Typowy schemat organizacyjny Prokurmentu  

v. Kluczowe osoby pracujące z Prokurmentem  

b) Proces Source-to-Pay   

i. Analiza Wydatków  

ii. Strategia Kategorii  

iii. Wybór Dostawcy (Sourcing)  

iv. Zarządzanie kontraktem  

v. Realizacja Zakupów  

vi. Obsługa faktur   

c) Przykłady dokumentów, procesów i procedur wykorzystywanych w zakupach IT 

d) Przykładowe Case Studies 

 

 

 


