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Rozdział 3

Zarządzanie ryzykiem w projektach 
-  kontekst behawioralny

Streszczenie

Sprawne zarządzanie ryzykiem projektu stanowi jeden z kluczowych czynników jego suk
cesu. Duże znaczenie mają w tym przypadku kompetencje kierownika, który odgrywa istotną 
rolę w pracy zespołu. Poza umiejętnościami technicznymi bardzo ważne jest również nasta
wienie oraz indywidualne podejście do zjawiska ryzyka.
Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie badań nad zagadnieniami behawioralnymi 
w zarządzaniu ryzykiem. Podstawowym celem badania było określenie kontekstu behawio
ralnego w zarządzaniu ryzykiem w projektach. Cel ten został osiągnięty poprzez realiza
cję celów szczegółowych, takich jak analiza behawioralnego aspektu zarządzania ryzykiem, 
przegląd standardów i metodyk zarządzania ryzykiem w projektach oraz sondażowe zesta
wienie obcojęzycznych prac na temat nastawienia do ryzyka. Rozdział wieńczą wnioski 
praktyczne i naukowe.
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Wstęp

Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka. W iąże się ono bowiem 
nierozerwalnie z nieprzewidywalnością otoczenia, w którym funkcjonujemy. We 
wszelką ludzką aktywność wpisane jest zarówno ponoszenie ryzyka porażki, jak 
i posiadanie szans na osiągnięcie sukcesu. Każdemu działaniu można więc przy
pisać określony poziom ryzyka. Powszechnie uważa się, że realizacja złożonych 
przedsięwzięć, czyli projektów, obarczona jest większym ryzykiem niż działalność 
powtarzalna. Z tego względu zarządzanie projektem wymaga stosowania specjali
stycznych narzędzi w odniesieniu do każdego zagadnienia, w tym także do zarzą
dzania ryzykiem. Stanowi ono zatem jeden z najistotniejszych aspektów pracy 
kierownika projektu i zespołu. Świadome i uporządkowane zarządzanie ryzykiem 
pozwala bowiem ograniczyć niepewność związaną z realizacją projektu i zwiększyć 
prawdopodobieństwo jego sukcesu końcowego. Poza stosowaniem określonych 
standardów i metod ważne okazuje się jednak indywidualne podejście do zagad
nienia ryzyka -  sposób jego postrzegania, kryteria oceny, nastawienie do sytuacji 
niepewnych. To właśnie kwestie behawioralne w głównej mierze decydują o tym, 
w jaki sposób zarządza się ryzykiem w projektach.

Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie badań nad zagadnieniami behawio
ralnymi w zarządzaniu ryzykiem. W  celu uporządkowania terminologii dokonano 
przeglądu literatury fachowej. Przedstawiono również wyniki badań prowadzo
nych zarówno na świecie, jak i w Polsce nad podejściem do zarządzania ryzykiem. 
Wywiedzione stąd wnioski stanowią zaś zwieńczenie prezentowanych rozważań.

3.1. Ryzyko -  istota zagadnienia i jego definicja

Stosowane w różnych kontekstach i znaczeniach pojęcie ryzyka stało się wielo
znaczne i trudne do zdefiniowania. Obecnie z perspektywy różnych dyscyplin nauko
wych jest ono w odmienny sposób opisywane i interpretowane. Tabela 3.1 zawiera 
przegląd definicji tego terminu na podstawie wybranych źródeł literaturowych.

W  literaturze występują dwie koncepcje ryzyka: neutralna i negatywna. W  podej
ściu neutralnym ryzyko postrzegane jest jako możliwość osiągnięcia odmien
nego -  lepszego lub gorszego -  wyniku od założonego. W  słownikach i źródłach
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encyklopedycznych nie związanych z naukami o zarządzaniu i ekonomią przeważa 
zaś ujęcie negatywne.

Tabela 3.1. Przegląd wybranych definicji terminu ryzyka

Autorzy/Źródło Definicja

S łow niki lub encyklopedie

Słownik języka polskiego, 
W ydaw nictw o Naukowe PWN

przedsięw zięcie , którego w yn ik  je s t  niepewny

odważenie się na n iebezp ieczeństw o, że coś się nie uda

prawdopodobieństwo powstania szkody, obciążające osobę 
poszkodowaną n iezależnie od je j w iny, je ś li umowa lub przepis 
prawny nie zobow iązały  innej osoby do w yrów nania szkody

Encyklopedia organizacji 
i zarządzania (1981)

sytuacja , gdy co najm niej jeden z e lem entów  składających się na nią 
nie je s t  znany, ale znane je s t  prawdopodobieństwo jego w ystąp ien ia 
(lub ich -  je że li tych  elem entów je s t  w ięcej). Prawdopodobieństwo 
to może być w ym ierne albo ty lko  odczuwalne przez podejm ującego 
działanie (decyzję). W arunki do powstania ryzyka w ystępu ją tylko 
w tedy, kiedy istniejące dośw iadczenie z przeszłości dotyczące 
podobnych zdarzeń można porównać z obecną sytuacją

Project Managem entTerms: 
A Working Glossary (2000)

skum ulowany e fekt prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń, 
które mogą korzystn ie  lub n iekorzystn ie  w p ływ ać na realizację 
przedsięw zięcia

stopień narażenia na zdarzenia negatyw ne i ich prawdopodobne 
skutki (odm iennie od szansy), charakteryzu jące  się trzem a 
czynn ikam i: zdarzen ie, prawdopodobieństwo i w ysokość staw ki

Standardy

A R isk Managem ent Standard  
(2002)

kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego skutki

Australian/N ew  Zealand 
Standard A S/N ZS 4360(2004)

szanse, że w ydarzy  się coś, co będzie m ieć w p ływ  na cele

British  Standard BS IEC 
62198(2001)

kombinacja prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia i jego 
w pływ u na cele przedsięw zięcia

British  Standard B S6 0 7 9 - 
3 (2000)

niepewność n ierozerw aln ie zw iązana z planami
i prawdopodobieństwo, że w ydarzy  się coś (np. w ypadek), co w płynie 
na p erspektyw y osiągnięcia celów biznesowych lub projektow ych

ISO 73, Risk management 
-  Vocabulary (2009)

w p ływ  niepewności na cele (w p ływ  rozum iany jako  odchylenie 
zarówno pozytyw ne , ja k  i negatyw ne od w artości oczekiw anej)

Przewodniki lub poradniki zarządzania

A Guide to the Project 
Mangement Body o f Knowledge 
(PMBOK® Guide) (2008)

niepewne zdarzen ie lub okoliczności, które, je że li by zaszły , mogą 
m ieć negatyw ny albo po zytyw ny w p ływ  na cele przedsięw zięcia

APM  Body o f  Knowledge, 
Association fo r  Project 
Managem ent (2006)

niepewne zdarzen ie lub zbiór okoliczności, które, je że li za istn ie ją , 
będą m ieć w p ływ  na osiągnięcie jednego lub w ięcej celów 
przedsięw zięcia
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Autorzy/Źródło Definicja

CO SO , Zarządzanie ryzykiem  
korporacyjnym -  zintegrowana 
struktura ramowa (2004)

m ożliw ość, że zdarzenie będzie m iało m iejsce i negatyw nie w płynie 
na osiąganie celów

M _o _R , Zarządzanie ryzykiem. 
Przewodnik dla praktyków  
(2007)

niepewne zdarzenie lub zbiór niepewnych zdarzeń , które, 
je że li by zaszły , to w płyną na osiągalność celów ; kombinacja 
prawdopodobieństwa m aterializacji przew idyw anego zagrożenia lub 
okazji i skali ich ewentualnego oddziaływ ania na cele

Risk Analysis and Management 
fo rP ro jects  (2005)

m ożliw ość zdarzen ia , które m oże w płynąć (pozytyw n ie  lub 
negatyw nie) na osiąganie celów inw estycyjnych

Źródło: opracowanie własne.

Internetowy Słownik  jęz yk a  po lsk iego  podaje trzy definicje ryzyka1 2:
1) możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny;
2) odważenie się na takie niebezpieczeństwo;
3) prawdopodobieństwo powstania szkody, obciążające osobę poszkodowaną 

niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej 
osoby do wyrównania szkody.
Pierwsze znaczenie ryzyka wynika z możliwości nieosiągnięcia założonego celu 

albo z niepewności jego realizacji z punktu widzenia podmiotu, który podejmuje 
pewne celowe działanie. Drugie określenie związane jest z decyzją o działaniu, które 
może przynieść negatywne skutki. Trzecie znaczenie traktuje natomiast o praw
dopodobnych skutkach działań w sytuacji, gdy podmiot nie jest ubezpieczony. We 
wszystkich powyższych definicjach rozpatrywane są negatywne aspekty ryzyka.

Z kolei w standardach ryzyko postrzegane jest zazwyczaj jako zjawisko neu
tralne i definiowane raczej ogólnie. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
w dokumencie ISO 31000 zatytułowanym Z arządzan ie ryzyk iem 2 oraz w nawią
zującym do tej normy ISO 73 Z arząd zan ie ryzyk iem  -  S łow n ic tw o  definiuje roz
patrywany termin jako „wpływ niepewności na cele”3. Oddziaływanie to może być 
rozumiane jako odchylenie zarówno pozytywne, jak i negatywne od wartości ocze
kiwanej. Cele mogą natomiast mieć rozmaity wymiar (m.in. finansowy, związany ze 
zdrowiem człowieka, z bezpieczeństwem bądź ze środowiskiem naturalnym), a także 
charakteryzować się różnym poziom odniesienia, tj. strategicznym, ogólnoorgani- 
zacyjnym czy też nawiązującym do pojedynczego projektu, produktu lub procesu.

1 Słownik języka polskiego, Wydawnicwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/ (2.05.2011).
2 ISO 31000, Risk m anagem ent -  Principles andgu idelines, 2009.

ISO 73, Risk m anagem ent -  Vocabulary, 2009.3

http://sjp.pwn.pl/
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W  przewodnikach i poradnikach dotyczących zarządzania projektami pojęcie 
ryzyka wydaje się stanowić uszczegółowienie definicji występujących w standar
dach. W  dobrze znanym w środowisku naukowym kompendium wiedzy A G uide 
to th e  P ro je c t  M a n a g em en t  B od y  o f  K n o w led g e  (PM BOK® G uide) ryzyko definio
wane jest jako niepewne zdarzenie lub okoliczności, które, jeżeli by zaszły, mogą 
mieć negatywny albo pozytywny wpływ na cele przedsięwzięcia.

Ze względu na cele badań w niniejszym rozdziale przyjęta zostanie definicja 
ryzyka Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w odniesieniu do projek
tów. Ryzyko postrzegane będzie tu więc jako wpływ niepewności na cele projektu.

3.2. Behawioralny aspekt zarządzania ryzykiem

Realizowane projekty stanowią bardzo cenne źródło wiedzy z punktu widzenia 
badań naukowych, a w niektórych przypadkach mogą uchodzić za laboratorium 
doświadczalne służące weryfikacji teorii, koncepcji i modeli ekonomicznych, spo
śród których należy wyróżnić m.in. popularną w ostatnim czasie ekonomię beha
wioralną. Realizacje projektów można rozpatrywać z perspektywy podejmowania 
decyzji zarządczych i wykonawczych, które pozostają zależne od ludzkich preferencji 
i zachowań. W  sytuacji, gdy decyzje zapadają w warunkach niepewności i w różnym 
horyzoncie czasowym, może to mieć istotne znaczenie dla przebiegu projektu. Dla
tego też uwzględnienie w projektach rozmaitych aspektów behawioralnych pozwala 
lepiej przywidywać oczekiwane rezultaty w kontekście ich rzeczywistej realizacji.

Podejście behawioralne pojawiło się wraz z rozwojem nauk społecznych, gdy 
badacze zaczęli postrzegać otoczenie organizacyjne jako sieć stosunków mię
dzyludzkich. Ten kierunek badań cieszył się największym zainteresowaniem 
w latach 30. i 40. XX wieku. Z kolei pod koniec lat 50. na bazie ukształtowanego 
dotychczas dorobku naukowego powstał nowy nurt, pogłębiający i rozszerzający 
obszar badań pod względem bardziej całościowego spojrzenia na procesy indy
widualne, grupowe i organizacyjne, określane mianem zachowania organizacyj
nego. Obecnie podejście behawioralne cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
naukowców i menedżerów. Można jednocześnie zauważyć, że przedmiotem bada
nia jest w tym przypadku zarówno otoczenie wewnątrzorganizacyjne, jak i środo
wisko zewnętrzne. Podejście behawioralne ma również istotny wpływ na rozwój 
problematyki z zakresu zarządzania ryzykiem, gdzie wyodrębnia się ryzyko zacho
wań indywidulanych, grupowych i organizacyjnych.
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Pierwsza kategoria dotyczy zachowania jednostek w warunkach niepewności 
i obejmuje m.in. problemy badawcze związane z podejmowaniem decyzji przez 
menedżerów, ich apetytem na ryzyko, podejmowaniem działań w sytuacjach kryzy
sowych oraz w warunkach niepełnej informacji. Z kolei ryzyko zachowań grupowych 
odnosi się do dwóch lub więcej osób, które łączy wspólny interes, współdziała
nie i wzajemne oddziaływanie na siebie. Jeżeli wewnątrz grupy występują relacje 
kooperacyjne i hierarchiczne -  zarówno formalne, jak i nieformalne, to działania 
te można określić jako zachowania zespołowe. Ryzyko zachowań grupowych roz
patrywane jest pod względem zależności typu agent-przełożony, w kontekście 
otoczenia organizacyjnego (np. komunikacji i wymiany informacji bądź analizy 
interesariuszy), rozwiązywania problemów i konfliktów w grupach czy też dynamiki 
grupowej itp. Ryzyko zachowań organizacyjnych to natomiast wariant, w ramach 
którego bierze się pod uwagę zachowania organizacji jako całości. Ten typ ryzyka 
badany jest w kontekście struktur organizacyjnych, ich harmonizacji, efektywności 
polityki organizacyjnej, kultury organizacyjnej, zdolności adaptacyjnej organizacji, 
stylów zarządzania itp. Należy również zauważyć, że obszar ten cieszy się obecnie 
największym zainteresowaniem.

W  ostatnim czasie dominują nawiązujące do ekonomii behawioralnej badania 
empiryczne dotyczące percepcji ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim. Szcze
gólną uwagę zwraca się tu na następujące aspekty4 5 6:
-  wyodrębnienie czynników wpływających na percepcję i ocenę ryzyka,
-  identyfikację heurystyk poznawczych umożliwiających ocenę ryzyka w sytuacji 

braku specjalistycznej wiedzy oraz wpływu tych heurystyk na percepcję ryzyka,
-  określenie wpływu komunikacji (źródło, kanał, rodzaj informacji) na zwięk

szanie lub osłabianie postrzeganego ryzyka.
W  literaturze występuje również wielowymiarowy charakter kategorii niepew

ności postrzeganej z różnych perspektyw poznawczych, które można przyporząd
kować do co najmniej jednego z trzech ujęć5, 6:
1) strukturalne, rozpatrujące niepewność w kontekście komponentów systemu 

i interakcji między nimi,

4 K. Stobińska, Społeczny kontekst i percepcja ryzyka, w: Zarządzanie ryzykiem: wyzwania XXI wieku, 
red. B.R. Kuca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007, s. 256.

5 Zarządzanie niepewnością, red. K. Jędralska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 
Katowice 2010, s. 10.

6 J. Jasińska, Zmiany w  organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania 
sukcesu, Wydawnictwo FREL, Warszawa 2015, s. 208.
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2) behawioralne, wykorzystujące dorobek psychologii,
3) procesualne, wyodrębniające zróżnicowane poziomy natężenia niepewności.

Szersze rozumienie niepewności wpisane jest raczej w ujęcie strukturalne,
w ramach którego wyróżnia się niepewność podmiotową, przedmiotową i rela
cyjną7. Niepewność podmiotowa dotyczy możliwości poznawczych decydenta, 
a więc m.in. zdolności uzyskiwania informacji przy naturalnych ograniczeniach 
zmysłowych, przetwarzania tej informacji w warunkach ograniczonej szybkości 
myślenia oraz magazynowania jej przy ograniczonych biologicznych procesach 
zapamiętywania i przywoływania. Niepewność przedmiotowa związana jest nato
miast z liczbą, natężeniem oraz rozkładem komponentów w systemie, którymi 
mogą być zasoby materialne i niematerialne, zasoby wiedzy i informacji, umiejęt
ności i kompetencji itp. Kluczowym aspektem tej kategorii niepewności jest spo
sób uporządkowania i stopień kontrolowalności elementów składowych systemu. 
Z kolei niepewność relacyjna odnosi się do sieci interakcji zachodzących między 
komponentami w systemie, tj. do relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, organizacji 
projektowej z interesariuszami itp. Ważny jest w tym przypadku zarówno rodzaj 
relacji, jak i ich dynamika czy też stopień przewidywalności i wpływu.

W  ujęciu behawioralnym8 rozpatruje się niepewność złożoną z niepewności 
wewnętrznej i zewnętrznej, które odnoszą się przede wszystkim do stanu umy
słowego decydenta. Z punktu widzenia niepewności podmiotu i oddziaływania 
na niego niepewności przedmiotowej i relacyjnej ujęcie to uznawane jest za rozwi
nięcie ujęcia strukturalnego. Niepewność wewnętrzna podmiotu może mieć cha
rakter niepewności wywnioskowanej lub doświadczanej. Pierwsza z nich oparta 
jest na analizie i ocenie wariantów problemu decyzyjnego oraz dokonania wyboru. 
Niepewność doświadczalna wyraża się zaś w intensywności przeżyć z przeszłości 
i teraźniejszego stanu emocjonalnego związanych z deficytem informacji. Ujęcie 
to daje możliwość postrzegania niepewności w wymiarze obiektywnym i subiek
tywnym. Teoria perspektyw Kahnemana i Tverskyiego9 opisuje różnice istniejące 
między tymi wymiarami. Wyniki badań empirycznych i przeprowadzone obser
wacje dowodzą, że decydenci w warunkach niepewności zamiast wnioskowania

7 Zarządzanie niepewnością, op.cit., s. 12.
8 Ibidem, s. 10.
9 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis o f  Decision under Risk, “Econometrica” 

1979, vol. 47, no. 2, s. 263-292.
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analitycznego opartego na rachunku prawdopodobieństwa częściej wykorzystują 
reguły heurystyczne i zmieniają preferencje w zależności od kontekstu sytuacyjnego10 11 12.

Ujęcie procesualne przypomina raczej rozwinięcie ujęcia strukturalnego 
w zakresie niepewności przedmiotowej i relacyjnej. Z koncepcją tą można spotkać 
się w literaturze wszędzie tam, gdzie mowa jest o różnych poziomach natężenia 
niepewności z uwzględnieniem przy tym stanu ryzyka11, 12.

3.3. Przegląd badań dotyczących nastawienia do ryzyka 
wśród uczestników projektów

W  literaturze światowej można znaleźć liczne opracowania i analizy dotyczące 
zarządzania ryzykiem. Niestety, znacznie mniej bogate są źródła poświęcone zagad
nieniu ryzyka z perspektywy zarządzania projektami, w szczególności zaś aspek
tom behawioralnym. Bieżący rozdział stanowi wstępny przegląd wyników badań 
światowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień behawioralnych.

Badania poświęcone zachowaniom i decyzjom kierowników projektów w odnie
sieniu do zarządzania ryzykiem przeprowadził w latach 2011-2013 C.M. Harvett 
z Bond University. Najważniejsze wnioski płynące z jego ustaleń były następujące:
-  kierownicy projektów, wraz ze wzrostem ich złożoności, częściej sięgali po bar

dziej zaawansowane narzędzia z zakresu zarządzania ryzykiem;
-  jednocześnie narzędzia stosowane w projektach określonych jako „bardzo zło

żone” znajdowały się na niższym poziomie niż rekomendacje branżowe;
-  nieliczni kierownicy projektów wdrażali rozwiązania przewyższające rekomen

dacje i standardy branżowe;
-  wraz ze wzrostem złożoności stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem 

zwiększało się przekonanie o sukcesie projektu13.
Z kolei K. de Bakker przeprowadził cenne badania literaturowe analizujące 

stosowane przez różnych autorów podejście do zarządzania ryzykiem. Otrzy
mane wyniki wskazały m.in. na to, że zastosowanie rozbudowanych, formalnych

10 D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York 2011, s. 137-145.
11 Z. Hellwig, Elementy rachunku ekonomicznego, PWE, Warszawa 1972, s. 130.
12 K. Marcinek, Ryzyko projek tów  inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieck

iego, Katowice 2001, s. 82.
13 Zob. szerzej: C.M. Harvett, A Study o f  Uncertainty and Risk M anagem ent Practice R elative to 

Perceived  P roject Complexity, Bond University, May 2013.
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metodyk zarządzania ryzykiem projektu nie zawsze przekłada się na jego sukces. 
W  szczególności zaś wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie, który 
nie posiada znanych założeń lub w przypadku którego są one sformułowane bar
dzo nieprecyzyjnie, może prowadzić do złudnego przekonania interesariuszy, że 
ryzyko projektowe znajduje się pod kontrolą.

De Bakker wskazał również na istotną rolę działań, które o ile nie muszą pro
wadzić do generowania dokumentów, o tyle budują świadomość na temat ryzyka 
w zespole. Do najważniejszych tego typu aktywności zaliczyć należy spotkania, 
których celem jest wytworzenie wspólnego wyobrażenia na temat projektu i funk
cjonowania różnych wymiarów związanego z nim ryzyka wśród interesariuszy. Prze
kłada się to na zmianę ich podstawy wobec projektu, większą wrażliwość na ryzyko 
i poprawę komunikacji nie tylko na linii interesariusze-projekt, lecz także między 
samymi interesariuszami.

Na podstawie analizy studiów przypadku de Bakker wskazał również na zja
wisko „błędnego ryzyka”. Jest to sytuacja, w której zespół identyfikuje określone 
ryzyko i klasyfikuje je jako ważne na podstawie doświadczeń lub opinii ekspertów, 
nie dokonując przy tym weryfikacji tych ustaleń. Może to prowadzić do sytuacji, 
w której zespół poświęci uwagę tym rodzajom ryzyka, które uzna za istotne, pod
czas gdy w rzeczywistości ich znaczenie okaże się marginalne14.

Jedne z ważniejszych prac i badań w zakresie zachowania wobec ryzyka pro
wadził D. Kahneman (laureat nagrody Nobla, twórca ekonomii behawioralnej). 
W  studiach opracowanych wspólnie z D. Lovallo wykazywał, że głównym czynni
kiem determinującym podejście menedżerów do ryzyka jest nadmierny optymizm 
co do skutków określonych zdarzeń. Ulegają oni swego rodzaju iluzji, będąc prze
konanymi, że sprawy potoczą się zgodnie z najbardziej obiecującym scenariuszem. 
Można podsumować to następującym stwierdzeniem: „menedżerowie akceptują 
ryzyko, ponieważ spodziewają się, że nie będą musieli nim zarządzać”15. Wbrew 
pozorom podejście to oznacza jednak awersję do ryzyka. Kolejnym ważnym zagad
nieniem poruszanym przez Kahnemana i Lovallo była kwestia „zajmowania się” 
ryzykiem. Okazało się, że menedżerowie mają tendencję do analizowania każdego 
ryzyka pojedynczo, bez lokowania ich w określonej perspektywie i uwzględniania 
np. zależności występujących między różnymi wariantami ryzyka. Prowadzi to do

14 Zob. szerzej: K. de Bakker, D ialogue on Risk, Ipskamp Drukkers, Groningen 2011.
15 J. March, Z. Shapira, M anageria l perspectives on risk and risk taking, “Management Science” 1987,

vol. 33, no. 11, s. 1417.



84 Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski

błędnych wyobrażeń na temat parametrów ryzyka, co w konsekwencji może prze
kładać się na podejmowanie błędnych decyzji16.

Badania nad podejściem do planowania ryzyka w projektach przeprowadzili 
w 2002 roku S. Globerson i O. Zwikael. Analizowali oni zakres, w jakim kierow
nicy projektów stosują procesy planowania zgodnie z metodyką PMBoK. Segment 
zarządzania ryzykiem stanowił jeden z dwóch (obok zarządzania komunikacją) 
obszarów o najniższym poziomie jakości planowania. Sporadycznie prowadzono 
również identyfikację występujących odmian ryzyka, w nielicznych przypadkach 
dokonywano analizy jakościowej i ilościowej. Badacze wskazali również na to, 
że proces zarządzania ryzykiem wymaga intensywnego zaangażowania kierow
ników liniowych. Wykazują się oni tymczasem znikomym zainteresowaniem 
i wsparciem dla tych działań, co sprawia, że proces zarządzania ryzykiem staje 
się nieskuteczny17.

Z punktu widzenia analiz prowadzonych w Polsce warto przytoczyć wyniki 
badań realizowanych przez P. Wyrozębskiego. Dotyczyły one potrzeb kierowni
ków projektu w zakresie wsparcia metodycznego w zarządzaniu projektami. Wśród 
18 obszarów zdefiniowanych w badaniu zarządzanie ryzykiem stanowiło jedną 
z trzech (obok zarządzania jakością oraz podwykonawcami) płaszczyzn, które 
wskazywano jako te, gdzie wymagane wsparcie metodyczne jest niewielkie -  przy 
czym wybór dokonywany przez respondentów pozostawał niezależny od branży 
lub specyfiki realizowanych projektów18. Zjawisko to z pewnością częściowo tłu
maczy wyniki prowadzonych przez M . Juchniewicza badań nad dojrzałością pro
jektową organizacji. Wśród 9 badanych obszarów zarządzania projektami (według 
podejścia PMBoK) w przypadku zarządzania ryzykiem, na równi z zarządzaniem 
jakością projektu, badane organizacje osiągały najniższe wyniki, a więc stosowały 
najmniej rozwiązań w formie najlepszych praktyk. Na wykresie przedstawiono 
średnie wyniki dojrzałości w poszczególnych obszarach (w skali od 1 do 5).

Przedstawione wyniki badań światowych i polskich wskazują na potrzebę roz
wijania prac nad zagadnieniami behawioralnymi w zarządzaniu projektami. Auto
rzy przygotowują obecnie pilotażowe badania empiryczne, których głównym celem

16 Zob. szerzej: D. Kahneman, D. Lovallo, Tim id choices andb o ld  forecasts: A cogn itiv ep ersp ectiv e 
on risk taking, “Management Science” 1993, vol. 39, no. 1, s. 17-31.

17 Zob. szerzej: S. Globerson, O. Zwikael, The impact o f  the p ro ject manager onp ro ject managem ent 
p lann in g processes, “Project Management Journal” 2002, vol. 33, no. 3, s. 58-64.

18 Zob. szerzej: P. Wyrozębski, Badanie po trz eb  i możliwości m etodycznego wsparcia dla zarządza
nia projektami, w: Metodyki zarządzaniaprojetkami, Bizarre, Warszawa 2011.
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będzie weryfikacja narzędzi badawczych i określenie najważniejszych obszarów 
w zakresie badań właściwych.

Rysunek 3.1. Średni poziom dojrzałości organizacji w obszarach wiedzy zgodnie 
z podejściem PMBoK

Źródło: M. Juchniewicz, D o jr z a ł o ś ć  p r o j e k t o w a  o r g a n iz a c j i ,  Bizarre, Warszawa 2009, s. 109.

Podsumowanie

Sprawne zarządzanie ryzykiem projektu jest jednym z kluczowych czynników 
jego sukcesu. Duże znaczenie mają więc w tym przypadku kompetencje kierownika, 
który odgrywa istotną rolę w pracy zespołu. Poza umiejętnościami technicznymi 
bardzo ważne jest również nastawienie oraz indywidualne podejście do zjawiska 
ryzyka. W  metodykach i standardach zarządzania ryzykiem projektu wciąż bra
kuje jednak bliżej zdefiniowanych wzorców postępowania, określających różne 
postawy przyjmowane wobec tego zjawiska, takie jak ryzykanctwo, akceptacja 
czy awersja. Dlatego też ważnym celem badawczym jest opracowanie wytycznych 
dotyczących postępowania wobec ryzyka w określonych sytuacjach. W  dalszej per
spektywie zespół planuje realizację badania empirycznego, którym objęte zostaną 
kadry kierownicze w wybranych organizacjach w Polsce. Ocena nastawienia do 
ryzyka i sposobu postrzegania istoty tego czynnika w pracy kierownika projektu 
pozwoli sformułować ważne wnioski naukowe (wpływ postaw na sukces projektu, 
poziom dojrzałości badanych organizacji w zarządzaniu ryzykiem) i praktyczne
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(opracowanie modelu dopasowania systemu zarządzania ryzykiem do kompeten
cji i postaw kierowników).
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