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O czym będziemy mówić ? 
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Zarządzanie ryzykiem 

• Co to jest ryzyko 

• Planowanie zarządzania ryzykiem 

• Identyfikacja czynników ryzyka 

• Jakościowa analiza czynników ryzyka 

• Ilościowa analiza czynników ryzyka 

• Planowanie reakcji na ryzyko 

• Monitorowanie i kontrola ryzyka 

• Podsumowanie 



Co to jest ryzyko ? 

Wprowadzenie 



Ryzyko - definicje 

• Ryzyko – szansa jakiegoś wydarzenia, którego 

urzeczywistnienie będzie miało negatywny wpływ na 

realizację zamierzonego celu. 

 

• Ryzyko – możliwość wystąpienia niechcianej sytuacji, 

której urzeczywistnienie może wpłynąć na obniżenie 

poziomu sukcesu PI (łącznie z całkowitym brakiem 

sukcesu czyli klęską). [Górski] 

 

• Ryzyko – miara (!) prawdopodobieństwa zaistnienia 

niezadowalającego rezultatu, wpływającego na projekt, 

proces  lub produkt (Software Engineering Institute) 



Ryzyko - model 

• Zarządzaj ryzykiem – inaczej ryzyko będzie 

zarządzało Tobą! 

• To, czego się spodziewamy, rzadko się zdarza.  

• To, czego się najmniej spodziewamy, najczęściej 

będzie miało miejsce.  



Dlaczego o nim mówimy 



Czynnik ryzyka 



Znane i nieznane … 



Charakterystyka czynników 

ryzyka 



Planowanie zarządzania ryzykiem? 



Ale najpierw… 

Co to jest zarządzanie ryzykiem ? 

Praktyka szacowania i sterowania ryzykiem, 

które wpływa na projekt, proces lub produkt. 

 

 



Planowanie  



Plan zarządzania ryzykiem 



Typy czynników ryzyka 



Model zarządzania ryzykiem według  

Software Engineering Institute 



Identyfikacja 
 

 

Lub inaczej inwentaryzacja 

potencjalnych zagrożeń, zanim 

będą wywierać wpływ na 

realizację przedsięwzięcia 

informatycznego. Rezultatem 

identyfikacji jest lista 

specyficznych dla danego 

przedsięwzięcia ryzyk. 



Źródła ryzyka 



Prawda o projektach informatycznych 

• 47% projektów nie zostało nigdy użytych  

 (niezgodna z wymaganiami klienta) 

• 29% zostało zapłaconych,  

 ale nigdy nie powstało … 

• 19 % zostało zarzuconych  

 lub całkowicie przerobiona na nowo 

• 3% użyte po zmianach 

• 2% użyte bez zmian 



Czynniki ryzyka w IT 



Typy czynników ryzyka 



Typy czynników ryzyka 



Kategorie czynników ryzyka 



Kategorie czynników ryzyka 



Analiza czynników ryzyka 
 

 

 

 

Przekształcenie informacji o 

zidentyfikowanych ryzykach 

w informację decyzyjną. 



Jakościowa analiza czynników ryzyka 



Ocena jakościowa 



Podatność 



Analiza ryzyka 



Hierarchizacja ryzyka 



Macierz oceny ryzyka 



Macierz szacowania  

ryzyka 

PS – Rozmiar produktu (ang. Product Size) 

BU – Wpływ na działalność przedsiębiorstwa (ang. Business Impact) 

CU – Powiązane z klientem (ang. Customer Related) 

PR – Proces (ang. Process) 

TE – Technologia (ang. Technology) 

DE – Środowisko rozwojowe (ang. Development Environment) 

ST – Zespół projektowy (ang. Staff Size and Experience) 



Kategoryzacja czynników 



Kontrola i ograniczone  

zaufanie 



Ilościowa analiza czynników ryzyka 



Narzędzia ilościowej analizy 

czynników ryzyka 



Analiza drzewa decyzyjnego 

•Opcja A: W = 0,4 * 0,7 * 100 = 28  

•Opcja B: W = 0,4 * 0,1 * 1000 = 40  

•Opcja C: W = 0,4 * 0,2 * 4000 = 320  

•Opcja D: W = 0,6 * 1900 = 1140  



Planowanie reakcji na ryzyko 
 

 

Zaplanowanie działań mających na 

celu złagodzenie skutków 

ewentualnego urzeczywistnienia się 

ryzyka. Dla każdego ryzyka 

powinien być określony sposób 

postępowania np. łagodzenie, 

unikanie, akceptacja, transfer itp. 



Typowe reakcje na ryzyko 

• Unikanie 

• Przeniesienie 

• Minimalizacja 

• Akceptacja 



Unikanie ryzyka 



Przeniesienie ryzyka 



Minimalizacja ryzyka 



Akceptacja ryzyka 



Plan reakcji na ryzyko 



Plan reakcji na ryzyko 



Monitorowanie ryzyka 
 

 

 

 

Monitorowanie statusu ryzyk 

oraz ewentualnych działań 

wynikających z planowania 

ryzyka. 



Monitorowanie ryzyka 



Kontrola ryzyka 
 

 

 

 

Korygowanie odchyleń od 

przewidywanych rezultatów 

działań wynikających z 

planowania ryzyka. 



Kontrola ryzyka 



Cykl, który ciągle trwa 



Podsumowanie 



Dziękuję za uwagę 
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