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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce drugą cześć publikacji Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT 

- Białystok, dotyczącą zarządzania projektem. W pierwszej części skupiliśmy się na cyklu zarządzania 

projektem w standardach Unii Europejskiej. Druga część, którą Państwo trzymacie w ręku, skupia 

się na niemniej istotnej kwestii, jaką jest analiza ryzyka w projekcie. Publikację przygotowali 

specjaliści w zakresie zarządzania projektami  – Pani Katarzyna Janewicz i Pan Piotr Janewicz, 

którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie opracowywania i realizacji 

projektów. Pozycja może być szczególnie przydatna pracownikom organizacji pozarządowych i 

jednostek samorządu terytorialnego, studentom oraz przedsiębiorcom, pozwalając im zrozumieć 

zagrożenia, ryzyko i wpływ niezaplanowanych sytuacji na  realizację projektów, a także sposoby i 

zabezpieczenia służące rozwiązaniu nieprzewidzianych wydarzeń w trakcie realizacji projektu.

 Jesteśmy przekonani, że informacje, które Państwu przekazujemy, przyczynią się do 

pełniejszego zrozumienia istoty analizy ryzyka w projekcie. Mamy nadzieję, że nasza publikacja 

spotka się z Państwa zainteresowaniem.

W imieniu zespołu pracowników

Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT – Białystok

Łukasz Nikitiuk 
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„To, czego nie wiesz, może Ci  zaszkodzić.

Nie może.

Na pewno zaszkodzi!”
R. Jones, Zarządzanie projektami, sztuka przetrwania,

Wyd. MT Biznes Ltd., Warszawa 2009

Słowa autora w pełni oddają istotę i znaczenie analizy ryzyka w zarządzaniu projektami. 

Projekty są realizowane praktycznie od zawsze, zaś ich wyniki ukazuje historia. Każdy projekt to 

działanie celowe, realizowane w ograniczonym czasie, wieloaspektowe i niepowtarzalne. Cechą 

charakterystyczną projektów jest to, iż wywierają ogromny wpływ na życie i rozwój cywilizacyjny. 

Kolejną cechą projektów jest ich podatność na ryzyko. Projekty realizowane są po to, ażeby 

przyczynić się do rozwiązania konkretnego problemu oraz poszukiwać i wykorzystać szanse, a to 

wiąże się z ryzykiem. Otóż realizując projekt musimy liczyć się z faktem, iż nie wszystko zostanie 

zrealizowane zgodnie z założonym planem. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że projekt 

to dynamiczny twór, na który mają wpływ zmiany zachodzące w otoczeniu, jak również zmiany 

zachodzące w samym projekcie. 

W związku z tym, jakie należy podjąć kroki, aby nieprzewidziane sytuacje nie wpłynęły 

negatywnie na nasz projekt? Otóż w tej kwestii, przychodzi z pomocą osobom realizującym projekty 

narzędzie w postaci analizy ryzyka, które powinno zostać opracowane już na etapie inicjowania 

i formułowania projektu. Kolejne fazy życia projektu natomiast powinny obejmować monitorowanie, 

kontrolę zidentyfikowanego ryzyka, a także jeśli okaże się to możliwe  - identyfikację nowego ryzyka. 

Kontrola wdrażania działań zmniejszających ryzyko powinna stanowić nieodłączny element działań 

osób koordynujących realizację projektu w trakcie całego cyklu życia projektu. Uzyskane informacje 

w trakcie działań monitorująco-kontrolnych posłużą do podjęcia odpowiednich działań zaradczych. 

Dzięki takiemu przygotowaniu jesteśmy w stanie oddziaływać na ryzyko i kontrolować przebieg 

określonych zdarzeń.

Celem pracy jest przedstawienie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami 

zarządzania projektem, z podkreśleniem znaczenia analizy ryzyka w procesie zarządzania projektem. 

W niniejszym opracowywaniu posłużono się dwiema metodami: historyczną i opisową, które znajdują 

swoje odzwierciedlenie zarówno w pierwszym, jak też w drugim rozdziale publikacji. 
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Praca składa się z dwóch rozdziałów. Przyjęty układ ma na celu dopomóc w osiągnięciu 

jej przejrzystości oraz szczegółowo przedstawić omawiane zagadnienia.

Rozdział pierwszy zawiera podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami. Została tu 

przedstawiona istota projektu i jego narzędzia, które pozwolą na przybliżenie zagadnienia, będącego 

tematem niniejszej pracy. Dla lepszego zrozumienia zakresu zawartości merytorycznej słowa 

„projekt” przytoczone zostały różne definicje tego pojęcia. Poświęcono też uwagę zagadnieniom 

zarządzania projektami w kontekście stosowania metodyki PCM. 

Rozdział drugi wyjaśnia znaczenie i cele analizy ryzyka w procesie zarządzania projektami. 

Zaprezentowano w nim sposoby identyfikacji ryzyka, które są niezbędne w celu prawidłowego 

zabezpieczenia projektu przed sytuacjami kryzysowymi. Analiza ryzyka to narzędzie, które z jednej 

strony pomaga określić możliwe przyszłe zagrożenia, z drugiej zaś prawdopodobieństwa ich 

wystąpienia. Z kolei zespół projektowy po przeprowadzeniu procesu identyfikowania, analizowania 

i akceptowania różnych rodzajów ryzyka jest wstanie obrać odpowiedni kierunek działania, jak 

również wskazać alternatywy realizacji projektu. Ukazanie strategii zabezpieczających projekty 

przed ryzykiem, stało się przesłanką do analiz w poniższej pracy.

Zakończenie jest podsumowaniem pracy. Zostały w nim przedstawione własne uwagi 

i wnioski, które potwierdzają wysoką rangę tematu pracy. 

Dorobek literatury z zakresu analizy ryzyka w projektach jest dość obszerny, a materiały 

z tej tematyki ogólnodostępne. Przy pisaniu pracy wykorzystano wiele publikacji. Dla lepszego 

zinterpretowania tematu wykorzystano w pracy rysunki i tabele.

Życzymy wszystkim przyjemnej lektury!

Autorzy –  Katarzyna i Piotr Janewicz
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Rozdział I
Istota projektu i jego narzędzia

1.1. Definicja projektu i jego cechy

Projekty opracowywane są w odpowiedzi na otaczające nas problemy, zatem każdy z nich 

posiada wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Rudyard Kipling w swojej sentencji doskonale nakreślił 

złożoność projektów pisząc, iż „Sześć sług oddanych mi trzymam, od nich wiem to, co wiem. Zwą 

ich: Co, Dlaczego i Kiedy, Jak i Kto i Gdzie”. W literaturze fachowej z zakresu zarządzania projektami 

funkcjonuje wiele definicji projektu. Pierwsza z nich przyjmuje, iż „projekt to niepowtarzalne, 

określone w czasie przedsięwzięcie podjęte w celu osiągnięcia unikalnego produktu lub usługi”1. 

Kolejna zaś w sposób bardziej szczegółowy wyjaśnia, iż „projekt to zorganizowany i ułożony w czasie 

ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do 

wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków 

rzeczowych, ludzkich i finansowych”2. Podsumowując, projektem możemy określić tymczasowe (ma 

swój początek i koniec), zamierzone przedsięwzięcie, które jest realizowane w ramach określonej 

organizacji i zmierza do osiągnięcia założonego celu przy wyznaczonych zasobach. Przytoczone 

powyżej definicje w sposób jednoznaczny wskazują na to, iż projekt jest procesem złożonym, 

który obejmuje szereg konkretnych działań podejmowanych w przeciągu danego okresu. Celem 

tych działań jest osiągnięcie wcześniej określonych rezultatów lub produktów, mających na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu lub wykorzystanie konkretnej możliwości. Należy nadmienić, iż 

niezmiernie ważne jest, aby podczas przystąpienia do prac związanych z przygotowaniem projektu, 

odpowiedzieć sobie na kilka najważniejszych kwestii: jaki jest cel naszego projektu, jaki będzie 

rezultat/aty projektu, jakie zasoby należy przypisać do projektu? 

Dla lepszego zrozumienia zakresu zawartości merytorycznej słowa „projekt”, należy 

podkreślić, iż projekt jest przedsięwzięciem, które wyróżnia się m.in. następującymi cechami:3

1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, 2000 r.

2 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 8.

3 H. Roszkowski, A. P. Wiatrak, Zarządzanie projektem. Istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze 

środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 9-10.
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1. Zorientowaniem na cel – wszelkie działania podejmowane w projekcie mają swój 

cel, którym jest osiągnięcie rezultatów. Projektu pojawiają się i są realizowane  

w przedsiębiorstwach jako sposób osiągania ich celów strategicznych. Z projektami 

mamy do czynienia w wielu obszarach i na różnych poziomach organizacji,  

w zależności od rodzaju, którego dotyczą. W każdym jednak przypadku realizacja projektu 

wymaga oprawy instytucjonalnej. Określając cele projektu, należy uwzględnić, że powinny one 

być wymierne, zawierać termin realizacji oraz być możliwe do wykonania.

2. Unikalnością (niepowtarzalnością) – w sferze koncepcji i/lub realizacji przedsięwzięcia. Otóż 

cecha ta informuje, że dany produkt lub usługa dostarczane w wyniku realizacji projektu 

wcześniej nie zostały wykonane. Odnosi się to również do takich przedsięwzięć, jak projekt 

indywidualnego domu mieszkalnego, który ma swoje indywidualne cechy, np. lokalizację, 

wykonawcę, itp. Prace realizowane w ramach projektu budowy domu są unikalne. Jednakże, 

z cechą unikalności związane jest ryzyko w projekcie w systemie wprost proporcjonalnym — im 

bardziej unikalny projekt, tym większy poziom ryzyka.

3. Złożonością – występuje wtedy, gdy przedsięwzięcie ma jednocześnie charakter kompleksowy 

i wieloprzedmiotowy, zarówno w zakresie przygotowania, jak i realizacji.

4. Określonością w czasie – działania w ramach projektu realizowane są w określonym przedziale 

czasu, z wyróżnionym początkiem i końcem, zwykle przy ograniczonym dostępie do zasobów. 

Określoność  w czasie oznacza, że czas realizacji projektu został podany i w zależności od 

wielkości przedsięwzięcia może trwać kilka dni/tygodni/miesięcy/lat. Jednakże, po wykonaniu 

danego dobra/usługi w ramach projektu następuje zakończenie realizacji projektu. Może 

zdarzyć się również taka sytuacja, że zakończenie projektu odbyło się przed zaplanowanym 

terminem.  
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1.2. Karta projektu jako narzędzie planowania realizacji projektu

Przytoczona powyżej sentencja Rudyarda Kiplinga: co, dlaczego, kiedy, jak, kto i gdzie, 

stanowi znakomitą podstawę do opracowywania strategii projektu, co prezentuje Tabela 1.

Tabela 1. Co, dlaczego, kiedy, jak, kto i gdzie.

Gdzie jesteśmy i dlaczego planujemy rozpoczęcie 

tego projektu?

Należy opisać kontekst projektu tak, aby jasno wynikała z niego 

potrzeba realizacji projektu. 

Co zamierzamy osiągnąć? Pytanie to powinno określić, co ma być rezultatem/ami projektu.

Jak i kto zrealizuje ten cel? Ta część powinna zawierać opis sposobu/ów 

realizacji projektu. Ponadto, przy tym pytaniu należy 

odpowiedzieć, czy w realizację projektu zostaną 

zaangażowane zewnętrzne podmioty oraz jakie 

metody i techniki zostaną wykorzystane w trakcie 

realizacji projektu.

Jak stwierdzimy, że cel został osiągnięty? Kolejne pytanie służy do określenia kryteriów pomiaru 

założeń projektu. 

Co będzie naszym kolejnym celem? Ostatnia kwestia odnosi się do przyszłości i stawia 

przed zespołem zarządzającym pytanie, czy 

w momencie zakończenia projektu, planowana jest 

realizacja kolejnych (ulepszonych) edycji danego 

projektu.

Źródło: R. Jones, Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 82. 

Pytania z powyższej tabeli powinny zostać przeanalizowane przez każdego z członków 

zespołu projektowego. W oparciu bowiem o powyższe pytania i zgromadzone w związku z nimi 

informacje, łatwiejszym staje się podejmowanie decyzji i dążenie do osiągnięcia zdefiniowanych 

wcześniej celów. 

Osobom przygotowującym projekty z pomocą w tym zakresie przychodzi karta projektu, 

która określa cel, zakres prac związanych z realizacją projektu oraz sposób postępowania 

w kolejnych etapach jego wdrażania. W świetle definicji „karta projektu formalizuje cel i spełnia rolę 

mapy prowadzącej do punktu docelowego. Jednak przede wszystkim dokonuje jego autoryzacji od 

strony formalnej”4. W każdej karcie powinny zatem znaleźć się następujące informacje:5

1. Oficjalna nazwa projektu.

2. Cel/cele projektu.

3. Sponsor projektu.

4. Planowane rezultaty projektu.

5. Informacje odnośnie zespołu projektowego.

6. Zadania kierownika projektu.

7. Zasoby przeznaczone na realizację projektu (łącznie z budżetem).

4  J. Phillips, Zarządzanie projektami IT, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 27.

5  Tamże, s. 28.
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8. Rodzaje wykonywanych prac i ich harmonogram.

9. Osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań i czynności.

10. Sposób rozliczenia projektu.

11. Punkty oceny realizacji projektu.

12. Punkty krytyczne związane z realizacją projektu.

Przykład karty projektu prezentuje poniższa Tabela 2.

Tabela 2. Karta projektu pn. „Organizacja festiwalu folklorystycznego krajów ościennych”.

Nazwa projektu Organizacja festiwalu folklorystycznego krajów ościennych

Cel/cele projektu
Głównym celem projektu jest zorganizowanie festiwalu 

folklorystycznego krajów ościennych do 31.12.2010 r. 

Sponsor projektu Urząd Miejski w Białymstoku

Planowane rezultaty projektu

Pozyskanie 10 partnerów do festiwalu folklorystycznego z państw 

ościennych.

Udział 50 wybranych zespołów folklorystycznych z państw 

ościennych.

Informacje odnośnie zespołu projektowego 2 pracowników – kulturoznawca i menedżer kultury

Rodzaje wykonywanych prac i ich harmonogram.

Pozyskanie partnerów festiwalu (6 tygodni).

Sporządzenie listy zespołów folklorystycznych z państw 

ościennych.

Wstępny wybór zespołów.

Wizytowanie i ocena zespołów.

Zaproszenie zespołów do udziału w festiwalu.

Negocjowanie warunków.

Podpisanie umowy na udział w festiwalu.

Wyposażenie Samochód osobowy, kamera wideo.

Materiały Koncepcja festiwalu, materiały promocyjne regionu.

Dokumentacja
Korespondencja w sprawie festiwalu z potencjalnymi partnerami, 

umowy na udział w festiwalu.

Koszt 50.000 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Trocki, B. Grucza, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 128.

 Karta projektu powinna być nieodłącznym elementem warsztatu każdego pomysłodawcy. 

Do najważniejszych cech karty można zaliczyć to, iż zawiera ona krótki, klarowny obraz projektu. 

Ponadto, jest bardzo pomocna, gdy chcemy pozyskać do projektu partnerów lub uzyskać zgodę 

decydentów. Podsumowując, karta projektu stanowi ważne narzędzie pracy nad projektem, które 

warto wykorzystać w momencie pojawienia się pomysłu na projekt.

1.3. Zarządzanie  projektami wg metodologii PCM

 W ramach zarządzania projektami opracowanych zostało wiele metodyk przedstawiających 

sposoby planowania i zarządzania projektami. Większość z nich wykorzystuje uniwersalne 

i specyficzne zarazem techniki zarządzania. Do najważniejszych metodyk zarządzania projektami 

zaliczyć można:6

6  M. Trocki, B. Grucza, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 

21.
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1. Metodykę PMI (ang. Project Management Insitute, opracowaną przez amerykański Instytut 

Zarządzania Projektami).

2.  Metodykę PRINCE 2.

3.  Metodykę  CMMI.

4.  Metodykę PCM.

Z uwagi na to, iż metodyka PCM zarządzania cyklem projektu jest zalecana do planowania 

i sterowania projektami europejskimi, postanowiono skupić się na charakterystyce właśnie tej 

metodyki. Otóż w 1992 r. Komisja Europejska zaadoptowała zestaw narzędzi do planowania 

i zarządzania projektami nazwany Zarządzaniem Cyklem Życia Projektu (ang. Project Cycle 

Management - PCM). Prosty, wywodzący się z nauk zarządzania i bazujący na podejściu GOPP 

(goal oriented project planning) model, pozwala jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu, 

przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia przedsięwzięć. 

Głównym założeniem tej metodologii jest poprawa zarządzania zewnętrznymi programami 
współpracy – wszelkiego rodzaju projektami i programami poprzez skoncentrowanie się w większym 

stopniu na zasadniczych kwestiach i ramowych warunkach, zarówno w odniesieniu do programowania 

i wdrażania projektów/programów. Metodyka ta opiera się na założeniu, że projekty są wyjątkowe, 

ale mają cykliczny charakter i składają się z powtarzalnych faz i etapów, stąd można wyznaczyć 

cykl „życia” projektu i sprecyzować ogólne wytyczne w zarządzaniu nimi. Stosowanie PCM w trakcie 

realizacji projektu określane jest mianem „zintegrowanego podejścia” do zarządzania cyklem życia 

projektu, gdyż składa się z sześciu faz, co pokazuje poniższy Rysunek 1.

Rysunek 1. Metoda PCM – fazy cyklu życia projektu.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Manual Project Cycle Management” European Commission –EuropeAid Co-

operation Office, 2001.

Ewaluacja

Wdrażanie

Finansowanie

Opracowanie

Identyfikacja

Planowanie
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Każda z sześciu faz zarządzania cyklem życia projektu odpowiada za określone kwestie. 

Najogólniej można scharakteryzować je w następujący sposób:7

1. PLANOWANIE: stanowi punkt wyjścia w procesie realizacji projektu. Jest to faza, w której 

w oparciu o analizę zagrożeń i możliwości identyfikuje się ogólne grupy projektów, których 

realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji na danym obszarze, np. wykluczenia społecznego. 

Etap planowania jest bardzo istotny w cyklu zarządzania projektem. Niestety, bardzo często 

jest pomijany. Planowanie dokonywane jest przede wszystkim w oparciu o analizy priorytetów 

społeczności lokalnej oraz informacje zawarte, między innymi, w takich dokumentach, jak 

strategie rozwoju.

2. IDENTYFIKACJA: przegląd zgłoszonych propozycji projektów, selekcja projektów według 

przyjętych kryteriów oceny i wskazanie projektów, dla których powinny zostać sporządzone 

7  Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych: A. Szklaruk, Planowanie projektu zgodnie z metodologią PCM, 

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie, 20-21.01.2010 r.
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dokładniejsze analizy, potwierdzające celowość ich realizacji. Na tym etapie określany jest 

również zakres projektu, czyli wszystkie działania, które muszą zostać zrealizowane.

3. OPRACOWANIE: projekty, które zostały zidentyfikowane w poprzednim etapie, są szczegółowo 

analizowane pod kątem efektywności ich realizacji (szczególnie technicznej i finansowej). 

W opracowaniu konkretnych projektów bierze udział szerokie grono osób, instytucji i organizacji, 

które będą ich późniejszymi beneficjentami.

4. FINANSOWANIE: przedłożone wnioski są weryfikowane przez programy i fundusze pomocowe. 

Następnie podejmowana jest ostateczna decyzja dotycząca zakresu współfinansowania projektu 

ze strony instytucji udzielających wsparcia finansowego. W dalszej kolejności podpisywane są 

stosowne umowy oraz sporządzany jest końcowy montaż finansowy projektu.

5. WDRAŻANIE: jest to etap, który polega na uruchomieniu wszystkich procedur, w wyniku 

których projekt zostanie zakończony. W trakcie wdrażania projektu prowadzony jest ciągły 

jego monitoring, mający na celu zakończenie wszystkich działań zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. EWALUACJA: porównujemy tutaj zgodność otrzymanych rezultatów z założeniami przyjętymi 

na etapie planowania i identyfikacji oraz osiągalność przewidywanych celów bezpośrednich 

i ogólnych projektu. Etap ten bardzo często prowadzi także do identyfikacji nowych projektów.

Przydatność metodyki PCM oraz jej narzędzi została oceniona bardzo pozytywnie w Raporcie 

ewaluacyjnym „Rozwój wdrażania metodyki zarządzania cyklem projektu przez Partnerstwa 

na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce”8, 

przygotowanym na zlecenie Fundacji „Fundusz Współpracy”. Badanie to wykazało bowiem, 

że 70 % organizacji realizujących projekty w ramach Inicjatywy EQUAL skorzystało z metodyki 

zarządzania cyklem projektu (PCM). Jak wynika z raportu, ankietowani stwierdzili, że „narzędzie to 

jest przede wszystkim praktyczne”. Podkreślali również uniwersalizm i elastyczność tej metodyki, 

stwierdzając np. „logiczny algorytm zawarty w tej metodyce ma zastosowanie w analizie każdego 

8  B. Grucza, B. Puszczewicz, K. Mitrofaniuk, M. Zalewski, Raport ewaluacyjny „Rozwój wdrażania metodyki zarządzania 

cyklem projektu przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

w Polsce”, Warszawa 2007.
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problemu społecznego” a także to, że dzięki zastosowaniu PCM „lepiej można odpowiedzieć na 

aktualne potrzeby beneficjentów ostatecznych, do których skierowany jest projekt”. Ponadto, ogólne 

zadowolenie ze stosowania tej metodologii przełożyło się na deklarację 93 % ankietowanych, 

którzy stwierdzili, iż zamierzają stosować metodykę zarządzania cyklem projektem (PCM)  podczas 

realizacji przyszłych projektów. 

Reasumując, zakres stosowania metodyki PCM oraz jest przydatność w procesie zarządzania 

projektem jest nieoceniona. Jednakże, aby korzystać z tej metodyki, jak również z każdej innej 

metodyki zarządzania cyklem projektu, organizacja ubiegająca się o dofinansowanie powinna mieć 

już pewne doświadczenie, a jej pracownicy powinni być w odpowiedni sposób przeszkoleni. To 

właśnie brak wiedzy i doświadczenia w tym zakresie niejednokrotnie stanowi główną przeszkodę 

w kompleksowym zastosowaniu metodyki PCM. Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki PCM to 

schemat, w którym najpierw planuje (programuje) i identyfikuje się rzeczywiście istniejące problemy, 

które mają zostać rozwiązane dzięki realizacji projektu. Kolejnym zaś zadaniem jest opracowanie, 

finansowanie, wdrożenie i ocena działań (ewaluacja). Z punktu widzenia beneficjentów najważniejsze 

są trzy pierwsze fazy: planowania, identyfikacji i opracowania.
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Rozdział II
Analiza ryzyka w projekcie

2.1. Geneza pojęcia ryzyka

Czym jest ryzyko? Ryzyko jest przedmiotem wielu dziedzin nauki – zarówno ekonomicznych, 

jak również medycznych i technicznych. Potrzeba prowadzenia badań naukowych nad ryzykiem 

narodziła się już w czasach nowożytnych, jednakże dopiero XX wiek przyniósł możliwość 

dokonywania profesjonalnego pomiaru i kontroli ryzyka9. Faktem niepodważalnym jest to, że ryzyko 

towarzyszyło człowiekowi od początku dziejów, co niejednokrotnie podkreślone zostało w literaturze: 

„Współczesna nauka pozbawiła nas złudzeń co do istnienia w świecie stałych i niezmiennych 

reguł. Wzrosło natomiast uświadomienie sobie niepewności, niemożliwości i niebezpieczeństwa 

spotęgowanego zwłaszcza rozwojem techniki. […] Ryzyko jest wkomponowane w dynamiczny, 

ewolucyjny model świata i dlatego jest czymś obiektywnym”10.

Podejmując próbę definiowania pojęcia ryzyka należy nadmienić, iż w literaturze brak jest 

jednolitej definicji tego pojęcia, ponieważ ryzyko jest pojęciem wieloznacznym i złożonym, a przez 

to bardzo trudno podać ścisłą jego definicję. Samo słowo ryzyko podchodzi od starowłoskiego 

risicare, co oznacza „odważyć się”. Z semantyki tego określenia wynika, że ryzyko powinno 

pojmowane być jako wybór, a nie jako nieuchronne przeznaczenie11. Według słownika wyrazów 

obcych ryzyko (wł. risico) jest rozumiane dwojako. Z jednej strony jako przedsięwzięcie, którego 

wynik jest nieznany, niepewny, z drugiej natomiast jako prawdopodobieństwo zajścia szkody. 

Podobną definicję pojęcia ryzyka przedstawiają znani badacze tego zagadnienia Ch. Chapman 

i S. Ward. Otóż według ww. autorów ryzyko to „implikacje istnienia znacznej niepewności odnoszącej 

się do poziomu rezultatów, które mogą być osiągnięte przez projekt”. Autorzy ci jednocześnie 

9 T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2005,  

s. 25.

10 W. Szumski, Ryzyko i świadomość ryzyka, [w:] L. Zacher, A. Kiepas (red.), Społeczeństwo a ryzyko, Fundacja 

Edukacyjna Transformacje w Warszawie, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, 

Warszawa-Katowice 1994, s. 12.

11 W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2001, s. 11. 
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podkreślają, iż źródłem ryzyka jest każdy czynnik, który oddziałuje na parametry i wyniki projektu, 

przy czym ryzyko znacznie zwiększa się wówczas, kiedy oddziaływanie to jest niepewne, a jego wpływ 

na osiągnięcia projektu jest znaczący12. W rozwoju teorii i praktyce należy odróżniać pojęcie ryzyka 

od niepewności. J. Pfeffer określił relację między ryzykiem a niepewnością, poprzez następujące 

stwierdzenie: „ryzyko jest kombinacją hazardu i jest mierzone prawdopodobieństwem; niepewność 

jest mierzona przez poziom wiary. Ryzyko jest stanem świata; niepewność jest stanem umysłu”13. 

Współcześnie większość autorów definiuje ryzyko jako stan, w którym możliwości i szanse ich 

wystąpienia nie są znane, zaś samo ryzyko używane jest wtedy, gdy:14

 — rezultat, jaki będzie osiągnięty w przyszłości, nie jest znany, ale możliwe jest zidentyfikowanie 

przyszłych sytuacji,

 — znane jest prawdopodobieństwo zrealizowania się poszczególnych możliwości w przyszłości.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych klasyfikacji ryzyka. Poniżej zaprezentowany 

został najczęściej spotykany podział całkowitego ryzyka ze względu na czynniki kształtujące:15

 — ryzyko systematyczne (zewnętrzne) – determinowane jest przez siły zewnętrzne i nie 

podlegajże kontroli przedmiotu, który jest w jego zasięgu. Ryzyko to jest związane z siłami 

przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi. Ten typ ryzyka nie może być wyeliminowany 

przez inwestora, do jego źródeł zalicza się m.in. zmianę stopy procentowej, inflacji, przepisów 

podatkowych.

 — ryzyko specyficzne (niesystematyczne, wewnętrzne) -  obejmuje obszar działania danego 

podmiotu i może być przez ten właśnie podmiot kontrolowane (przyszłe zdarzenia, które 

można przynajmniej częściowo kontrolować). Do najważniejszych przyczyn tego ryzyka 

zalicza się: zarządzanie firmą, dostępność surowców, płynność.

Pod względem decyzji rozwojowych firmy wyróżnić możemy następującą klasyfikację:16

 — ryzyko firmy – wynika z błędnej oceny przez firmę inwestującą przyszłych warunków rynkowych 

(np. przyjęcie nierealnego poziomu rotacji należności w dniach wskutek błędnych kalkulacji).

12  K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2001, s. 80.

13  E. Ostrowska, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 28.

14  W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, op. cit., s. 12.

15  Tamże, s. 16-17.

16  Tamże, s. 16.
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 — ryzyko właścicieli – wynika ono z braku zainteresowania właścicieli kierunkami rozwoju firmy, 

prowadzić może do zminimalizowania ryzyka działalności gospodarczej.

 — ryzyko projektu – związane jest z warunkami realizacji projektu (np. techniczne warunki 

realizacji projektu – dane rozwiązanie techniczne sprawdzone w jednej firmie nie sprawdza 

się w drugiej, gdzie jest większa skala produkcji). 

2.2. Identyfikacja i ocena ryzyka w projekcie 

Ryzkiem możemy określić każde potencjalne wydarzenie, które może wpłynąć na opóźnienie 

projektu, zwiększenie kosztów lub w inny sposób na niekorzyść projektu. Należy podkreślić, iż 

ryzyko dla projektu to specyficzne wydarzenia, które pojawiając się mogą nie tylko utrudnić, 

ale również wstrzymać pomyślne zakończenie projektu. Zalecane jest zatem, aby wydarzenia te  

spisywać i oceniać. W sytuacji, gdy okaże się, że ryzyko jest naprawdę wysokie, należy wykonać dla 

projektu specjalne plany planistyczne. Przygotowując projekt należy mieć na uwadze, iż planowanie 

ryzyka należy uwzględnić na etapie planowania projektu17. Założenie analizy ryzyka ma jeden cel – 

przewidzieć punkty projektu, które mogą okazać się problematyczne, dlatego też planowanie ryzyka 

projektu należy do najistotniejszych do rozważenia kwestii przy przeprowadzaniu udanego projektu. 

Skutkiem takiego działania dla zespołu zarządzającego projektem jest również zidentyfikowanie 

ewentualnych trudności oraz wskazanie terminu, kiedy mogą się one pojawić. Kolejny sposób, 

aby przyczynić się do zmniejszenia ryzyka w projekcie to zmniejszenie prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia poprzez zminimalizowanie skutków, a nawet całkowite ich wyeliminowanie. Niezwykle 

cenną wskazówką dla menedżera projektu jest działanie wg zasady: „Jeśli nie uderzysz w ryzykowne 

punkty swojego projektu, to one uderzą w Ciebie”18. Reasumując, zarządzanie ryzykiem to proces, 

który polega na wyszukiwaniu potencjalnych zagrożeń i definiowaniu metod ich minimalizowania 

lub eliminowania.

Przykład projektu, który uwzględnia identyfikację prawdopodobnego ryzyka przedstawia 

Rysunek 2.

Rysunek 2. Przykład planowania projektu, uwzględniającego ryzyko.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Y. Y. Chong, E. M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna,  

Kraków 2001, s. 48.

17  N. Mingus, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, s. 163.

18  F. O’Connell, Szybka realizacja projektów, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 58.
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Jak pokazuje powyższy rysunek, przy planowaniu projektu powinno się przeprowadzić 

analizę ryzyka. W pierwszym etapie tzw. startu projektu, określona zostaje definicja zakresu projektu. 

Jednakże kolejny etap analizy, powinien zawierać takie elementy jak cechy charakterystyczne 

projektu, definicję otoczenia, ocenę „udziałowców” projektu. Na tym etapie należy również poruszyć 

kwestie identyfikacji prawdopodobnego ryzyka, które może się pojawić w trakcie projektu. Trzeci 

etap – projektowanie, szczególną uwagę powinien skupić na sprawach personalnych, finansowych, 

a także kwestiach technicznych i doprecyzowaniu metodologii zarządzania ryzykiem. Czwarty etap 

realizacji, to etap, w którym wykorzystywane są zasoby, niezbędne jest administrowanie projektem. 

Na tym etapie dochodzi również do zetknięcia z czynnikami ryzyka.  Kolejny etap – piąty, poświęcony 

jest testowaniu i ocenie jakości. Jego zadaniem jest weryfikacja postępów projektów oraz wydanie 

decyzji o akceptacji lub odrzuceniu. Na tym etapie mogą zostać również wprowadzone poprawki 

do pierwotnego planu projektu. Szósty etap – produkcja, ma na celu akceptację klienta. Ostatni 

etap kończący, określa czy projekt odniósł zamierzony cel. Dokonuje się przeglądu projektu. Dzięki 

takiemu planowaniu, projekt może być zakończony o czasie, w ramach wyznaczonego budżetu 

i spełniając większość kryteriów określonym mianem „kryteria sukcesu projektu”19.

Jednakże, jeśli ryzyka nie da się uniknąć, należy prowadzić odpowiedni plan zachowania 

ciągłości pracy, co prezentuje poniższa Tabela 3.

Tabela 3. Plan zachowania ciągłości pracy.

Cel – przygotowanie planu zachowania ciągłości pracy

1. Opracowanie alternatywnego zestawu czynności pozwalających osiągnąć ten sam rezultat. Dzięki temu w razie 

niepowodzenia jednego z zadań możliwe będzie przejście do „Planu B”. Przykładem może być drugi plan rozwoju 

produktu, oparty na innej technologii.

2. Przydzielenie więcej zasobów (w formie dodatkowych pracowników lub specjalistycznych analiz) do zagrożonego 

zadania lub pakietu pracy.

3. Przeprowadzenie szczegółowego planowania w celu uzyskania bardziej precyzyjnych szacunków. Dzięki temu możliwe 

będzie przydzielanie dodatkowych zasobów, modyfikowanie horyzontu czasowego.

4. Przeprowadzenie analizy wskazującej sposoby uniknięcia problemu.

5. Wydłużenie terminu zakończenia projektu.

6. Zmotywowanie dostawców poprzez kary umowne za niską wydajność, przekraczanie terminów.

7. Wykupienie ubezpieczenia od wybranych zagrożeń.

Źródło: R. Jones, Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 173-174. 

Przestępując do identyfikacji ryzyka, należy prześledzić wszystkie zagrożenia, żeby 

zadecydować, które z nich będą zignorowane, a którymi trzeba będzie się zająć. Pozwoli to uniknąć 

sytuacji, w której jesteśmy nieprzygotowani na nadchodzące trudności, a mamy ograniczone zasoby, 

tym samym podwyższone ryzyko niepowodzenia w projekcie. Należy zatem przeanalizować, które 

zagrożenia są bardzo poważne, a które mają niewielki wpływ na projekt. Analiza ryzyka jako proces 

powtarzalny musi posiadać pewne cechy, które umożliwią właściwą percepcję ryzyka dla danego 

zadania. W celu ustalenia możliwości wystąpienia ryzyka możemy wykorzystać następujące środki:20

 — własne doświadczenie, dzięki któremu otrzymamy bardziej realistyczną ocenę sytuacji,

 — grupę delficką, która zostanie powołana w firmie na potrzeby komisji do oceny ryzyka,

19  Opracowanie własne na podstawie: Y. Y. Chong, E. M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna,  

Kraków 2001, s. 48-49.

20  Y. Y. Chong, E. M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, op. cit., s. 61.
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 — dokumentację przestawiającą podobne przypadki w przeszłości,

 — heurystykę – zestaw zasad, które mogłyby być zastosowane w danym przypadku,

 — niezależnych ekspertów  w zakresie ryzyka pochodzących spoza firmy, którzy mają za 

zadanie ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia danego rodzaju ryzyka,

 — symulację – ocenę rezultatów występujących w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do 

rzeczywistych,

 — zestaw narzędzi do analizy ryzyka oparty na systemie komputerowym.

Ponadto, w procesie analizy ryzyka powinno się również przewidzieć kwestie 

prawdopodobieństwa. Otóż możemy wyróżnić czynniki, których prawdopodobieństwo wystąpienia 

będzie znikome, z kolei będą również mogły pojawić się takie, które są niemalże pewne, że wystąpią. 

W takiej sytuacji, przy ograniczoności środków, niezbędne będzie również żonglowanie posiadanymi 

środkami. Reasumując, w takiej sytuacji niezbędne jest przeanalizowanie każdego z zagrożeń pod 

względem dwóch parametrów:21

 — wpływu, którego celem jest zbadanie jak duży wpływ na projekt będzie miało wystąpienie 

danego zagrożenia,

 — prawdopodobieństwa – zbadanie jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego 

zagrożenia. 

Połączenia obu parametrów zobrazowano na poniższym rysunku, który ukazuje w formie 

odcieni szarości, jak ważne jest zagrożenie (im kolor szarości jest ciemniejszy, tym poważniejsze 

jest zagrożenie) oraz optymalną kolejność eliminowania omawianych zagrożeń.

Rysunek 3. Stopień zagrożenia jako połączenie prawdopodobieństwa i wpływu na projekt.

5 2 1

3 2

4

Źródło: R. Jones, Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 170. 

Zarządzanie ryzykiem jest związane bezpośrednio z jego analizą i oceną jego występowania. 

Do technik oceny ryzyka należą:22

 — analiza wrażliwości – proste narzędzie analityczne, które polega na badaniu wpływu zmian 

w kształtowaniu się korzyści i kosztów projektu, stopy dyskontowej, okresu życia na poziom 

jego opłacalność zarówno w ujęciu finansowym, jak i ekonomicznym. Analiza ta służy do 

określenia wrażliwości wyników oceny opłacalności na zmiany różnych zmiennych23,

21  R. Jones, Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 169-170.

22 Z. Chrościcki, Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 83.

23  M. Trocki, B. Grucza, Zarządzanie projektem europejskim, op. cit., s. 217.
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 — analiza ryzyka oparta na tzw. drzewie decyzyjnym, określającym wzajemne zależności oraz 

możliwe wyniki zależne od dokonania wyboru postępowania np. kupna bardzo drogiego 

urządzenia za cenę (X zł), które umożliwia wykonanie pracy szybciej o (N) dni, czy też 

podwoić stawkę za godziny nadliczbowe,

 — analiza SWOT tj. analiza mocnych i słabych stron, zagrożeń i szans podjęcia prac nad 

projektem, szczególnie jest przydatna w sytuacjach zachodzących zmian w otoczeniu projektu.

2.3. Planowanie reakcji na ryzyko

Planowanie reakcji na ryzyko to nic innego jak objęcie odpowiedzialnością za realizację każdej 

z uzgodnionych reakcji na ryzyko określonych grup osób lub podmiotów. Działania te mają na 

celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka oraz wybranej metody i zastosowanie jej w praktyce. 

Wyróżnić możemy następujące strategie reakcji na ryzyko:24

1. Unikanie ryzyka – polega na modyfikacji planu projektu tak, aby wyeliminować ryzyko lub 

uchronić cele projektu przed skutkami wystąpienia ryzykaj jednakże nie dla każdego ryzyka 

istnieje możliwość zastosowania tej strategii. Niektóre rodzaje ryzyka z kolei wymagają tylko 

doprecyzowania wymagań, dodatkowych informacji, usprawnienia komunikacji. Ponadto, to 

co sprzyja zmniejszeniu ryzyka to np. ograniczenie zakresu projektu o działania obarczone 

wysokim ryzykiem, a także zwiększenie czasu niezbędnego do realizacji projektu lub zwiększenie 

zasobów. Zalecane jest również sprawdzonych metod realizacji i unikanie niesprawdzonych 

wykonawców.

2. Przeniesienie ryzyka na inny podmiot – polega na przekazaniu innemu podmiotowi konieczności 

zarządzania ryzykiem. Pomimo, iż ta strategia reakcji na ryzyko nie eliminuje ryzyka, to jednak 

24 H. Roszkowski, A. P. Wiatrak, Zarządzanie projektem. Istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze 

środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 123-124.
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stanowi niezwykle cenne rozwiązanie np. w przypadku ryzyka finansowego (ubezpieczenia, 

gwarancje, poręczenia, itp.).

3. Łagodzenie ryzyka – polega na zmniejszeniu do akceptowalnego poziomu prawdopodobieństwa 

i skutków wystąpienia ryzyka. W tym celu niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie działań 

mających na celu zmniejszenie skutków niekorzystnych zdarzeń. Strategia ta umożliwia podjęcie 

odpowiednich działań wcześniej, tak, ażeby nie doprowadzić do sytuacji naprawiania szkód po 

stracie. Taktyka ta znajduje zastosowanie szczególnie przy tych odmianach ryzyka, które są 

nieprzewidywalne.

4. Akceptacja ryzyka – w sytuacji gdy nie udało się znaleźć odpowiedniej metody reakcji na 

ryzyko, ta strategia może znaleźć wówczas zastosowanie. Najczęściej stosowana reakcja na 

akceptację ryzyka polega na utworzeniu rezerwy w zasobach projektu (finansowe, rzeczowe), 

która może być wykorzystana w przypadku wystąpienia niekorzystnego zdarzenia. 

Proces przygotowania planu zarządzania (radzenia sobie) z ryzykiem ma charakter analityczny. 

Jego celem jest znalezienie najkorzystniejszej równowagi pomiędzy skutkami ryzyka a kosztami 

jego opanowania, co prezentuje poniższa Tabela 4.

Tabela 4. Zagrożenia i działania je redukujące, jako odpowiedź na ryzyko.

RYZYKO
Prawdopodobieństwo 

P
Konsekwencje

K
Podatność

P x K
Działania

Wskaźniki
wczesnego wykrywania 

zmian

1. Przemęczenie się daje się 
we znaki

3 3 9 Unikać nadgodzin
Pracownicy odchodzą 

Spadek morale
Pojawiają się opóźnienia

2. „Rozpłynięcie zakresu” 1 3 3
Menedżer projektu 

powinien to 
monitorować

Pojawiają się opóźnienia

3. Nieudolne lub 
nieodpowiednie

zarządzanie projektem
2 3 6 Nie dojdzie do tego Pojawiają się opóźnienia

4. Nieodpowiednie zasoby 3 3 9 Nie dojdzie do tego Pojawiają się opóźnienia

5. Odejście pracowników 3 3 9

Dział zasobów 
ludzkich zbiera 

zgłoszenia 
Możliwa premia

Pracownicy odchodzą

6. Odejście Charliego 2 3 6 Możliwa premia Charlie odchodzi

7. Błędne prognozy 2 3 6

Monitorowanie 
działań i 

porównywanie ich 
z prognozami, aby 
zapewnić szybką 

reakcję

Pojawiają się opóźnienia

8. Projekt jest niewykonalny 
technicznie

1 3 3
Fazy projektowania i (lub) 

kodowania trwają dłużej niż 
prognozowano

Źródło: F. O’Connell, Szybka realizacja projektów, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 63-64. 
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Planowanie reakcji na ryzyko jest istotne z punktu widzenia poszczególnych dziedzin ludzkiej 

działalności, w tym gospodarczej. Ponadto, znajomość sektorowego profilu ryzyka posiada kluczowy 

charakter z punktu widzenia koncentracji uwagi na tych kategoriach ryzyka, które są niezbędne do 

prawidłowego zarządzania ryzykiem.  

W niniejszej pracy postanowiono skupić się na problemach i planowaniu reakcji na ryzyko 

w sektorze energetycznym. Podjęcie projektu w tym sektorze wymaga znacznych nakładów 

inwestycyjnych, wobec tego spłata zobowiązań kapitałowych i finansowych, tj. rat kredytów, odsetek 

i dywidend, jest dokonywana w długim okresie czasu, trwającym często nawet kilkanaście lat. 

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest ograniczyć ryzyko rynkowe, przejawiające się niższymi 

od prognozowanych przychodami. Na skutek ryzyka rynkowego środki pozostające w dyspozycji 

mogą okazać się niewystarczające do spłaty zobowiązań dokonanych w ramach projektu. 

Przykładem planowania reakcji na ryzyko w tej branży jest zatem zawarcie długoterminowych umów 

z przyszłymi odbiorcami energii. Warto w tym momencie pomyśleć o tym, aby umowy zawierane 

były na okres przekraczający okres płatności zobowiązań, co zapewni stałe, długofalowe przychody. 

Pod względem działań kontrolujących ryzyko w omawianej branży, należy przede wszystkim 

uwzględnić działania kontrolujące ryzyko operacyjne, tj. możliwości osiągnięcia gorszych od 

zakładanych wyników eksploatacyjnych, wskutek niewłaściwej pracy kadry (zarówno technicznej, 

jak też zarządzającej)25.

Zarządzanie ryzykiem to proces uwzględniający systematyczne prowadzenie działań 

monitorująco-kontrolnych, w celu wczesnego wykrycia zagrożeń. Pozwoli to na podjęcie szybkiej 

reakcji zgodnie z planem, w miarę pojawienia się zagrożeń. W trakcie tego procesu należy jednak 

wziąć pod uwagę następujące kwestie:26

1. Ryzyko jest zmienne. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i ich skutków mogą 

się zmieniać wraz z upływem czasu. Należy zatem uwzględnić odpowiedni dobór taktyk 

postępowania z ryzykiem w miarę realizacji projektu.

25  K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, op. cit., s. 87-88.

26  M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 156.
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2. W procesie zarządzania ryzykiem możliwe jest skorzystanie równocześnie z wielu 

taktyk, zaś wybór odpowiedniej taktyki podyktowany jest efektywnością, kosztami  

i dostępnością środków.

3. Nie jest zalecana rezygnacja z zarządzania ryzykiem na rzecz akceptowania ogólnej niepewności 

i nieprzewidzianych wypadków.

Do najbardziej powszechnych przyczyn niewykonania zadań zaliczyć można:27

 — określenie nierealnych celów, które okazały się niemożliwe do osiągnięcia,

 — określenie przedmiotu projektu i celu w sposób dwuznaczny, źle dobrane sformułowanie,

 — negatywne postawy odbiorców, wykonawców,

 — niewłaściwe decyzje kierowników wyższego szczebla,

 — zmiana oczekiwań zleceniodawcy,

 — przeszacowany czas wykonania projektu,

 — przeszacowana ocena kosztów i potrzeb finansowych,

 — nadmierna drobiazgowość zleceniodawcy w stosunku do zespołu,

 — nieprofesjonalnie przeprowadzony nabór na stanowiska kierownicze w projekcie (deficyt 

kompetencji kadr w projekcie),

 — nieuwzględnienie warunków wewnętrznych pracy zespołu np. preferowanie interesów własnej 

komórki,

 — nierzetelnie dane dot. wcześniejszych wyników badań, ocen poprzednich podobnych 

projektów.

27  Z. Chrościcki, Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 82.
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Zakończenie
Słowem podsumowania, zarządzanie ryzykiem projektu to proces złożony, który jeśli 

ma odnieść zamierzony skutek, czyli wykazywać się efektywnością, powinien przede wszystkim 

uwzględniać w procesie planistycznym wszystkie aspekty projektu, a także elementy otoczenia, 

które oddziałują na projekt. Według J.R. Turnera zarządzanie ryzykiem projektu jest procesem, dzięki 

któremu prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub też jego wpływu na projekt jest minimalizowane. 

W związku z tym, zarządzanie ryzykiem  projektu powinno być traktowane jako element całościowego 

zarządzania projektem, obejmującego proces identyfikacji ryzyka, proces analizy ryzyka, a także proces 

odpowiedniej reakcji na poszczególne rodzaje ryzyka. W proponowanych przez znawców tematu 

podejściach do zarządzania ryzykiem, abstrahując od konkretnego rozwiązania również możemy 

wyróżnić trzy zasadniejsze fazy zarządzania ryzykiem, tj. fazę identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka  

i formułowania odpowiedzi (planowania reakcji na ryzyko). 

W celu uniknięcia sytuacji problemowych, osoby koordynujące projekty powinny jako 

minimum przeprowadzić analizę ryzyka, której wyniki powinny być nieodłącznym elementem planu 

projektu. Najważniejszą rzeczą jest bowiem umiejętność dostrzeżenia ryzyka w projekcie, którego 

nie powinno się ani ignorować, ani też poszukiwać. Analiza ryzyka stanowi w tym zakresie doskonałe 

narzędzie do określenia rodzajów istniejącego ryzyka i sposobu, w jaki może ono wpłynąć na nasz 

projekt. Niestety, bolączką wielu projektów, jest to, że czas poświęcony przez firmy na opracowanie 

analizy ryzyka jest niewystarczający, co niejednokrotnie skutkuje wystąpieniem negatywnego zjawiska 

lub działania, znajdującego się poza sferą oddziaływania zespołu projektowego. W wyniku takiej 

patowej sytuacji często dochodzi do narażenia firmy na duże straty. Aby tego uniknąć potrzebne jest 

przeświadczenie, że przeprowadzenie analizy ryzyka jest niezbędne, ponieważ potencjalne szkody 

mogą zniwelować zyski. 

Pierwszy etap oszacowania ryzyka i zarządzania ryzykiem stanowi identyfikacja 

rodzajów zagrożeń. W tym procesie należy wziąć pod uwagę szerokie spektrum zagrożeń 

mających swoje źródło niejednokrotnie na zewnątrz firmy, jak też w jej ramach. Rozległość  

i złożoność problematyki zarządzanie ryzykiem uświadamia, że ryzyko można rozpatrywać 

na różnych płaszczyznach, począwszy od projektów sensu stricte inwestycyjnych, po 

projekty nieinwestycyjne tzw. miękkie. Oprócz tego rozróżnienia, wymienić można kategorie 
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ryzyka pod względem kryteriów klasyfikacyjnych. Pierwszą kategorią są kategorie ryzyka  

o charakterze uniwersalnym, które z racji na posiadany zakres oddziaływania w postaci 

makrootoczenia projektu, mogą wystąpić w każdym z ww. rodzajów projektów. Do kategorii tej zaliczyć 

możemy m.in. ryzyko ekonomiczne, polityczne, społeczne, prawne, itp. Kolejna kategoria dotyczy 

ryzyka specyficznego dla danego obszaru działalności, w tym gospodarczej. Potwierdzeniem tej 

kategorii ryzyka może być przykład omówiony w niniejszej pracy, charakteryzujący ryzyko rynkowe 

występujące w sektorze energetycznym. Ostatnia, trzecia kategoria ryzyka charakteryzuje ryzyko 

specyficzne dla konkretnego projektu.  

Organizacje, które specjalizują się w zarządzaniu projektami, osiągnęły już pewnego 

rodzaju profesjonalizm, który uwarunkowany jest wypracowanymi skutecznymi procedurami 

zarządzania ryzykiem, na podstawie wcześniej realizowanych projektów. Pomimo faktu, iż 

terminologia w tym zakresie różni się, to jednak większość zasad stosowanych przez organizacje 

pozostaje niezmienna. Jedną z takich zasad, jest obowiązek systematycznego prowadzenia działań 

monitorująco-kontrolnych w trakcie realizacji projektu. Ryzyko jest dynamiczne, w związku z tym 

osoby koordynujące projekt powinny mieć na uwadze, że w jego trakcie będą pojawiały się pewne 

zagrożenia. Ciągłe monitorowanie, nie tylko pozwoli na natychmiastową reakcję w przypadku 

odstępstw od realizacji planu projektu, ale również jest jednym z głównych czynników sukcesu 

projektu. Otóż najczęściej sukcesy odnoszą te projekty, które znajdują się pod stałym nadzorem 

i kontrolą, badającą właściwe wykorzystanie zasobów uruchomionych w ramach projektu. Co za 

tym idzie, nic się nie dzieje bez przypadku. Gdyby wszystkie zdarzenia były tzw. ślepym losem, 

to sztucznie oddzielilibyśmy skutek od określonej przyczyny, a zarządzanie ryzykiem w projekcie 

nie miałoby wówczas szans realizacji. Zatem, kwintesencję dobrego zarządzania ryzykiem  

w projekcie stanowi ludzki wysiłek, zaś projekty zawsze obarczone będą ryzykiem projektowym.
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