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Streszczenie 
 
 Prowadzenie przedsi wzi  informatycznych wi e si  z ryzykiem. Podczas reali-
zacji przedsi wzi  powstaj  sytuacje skutkuj ce wyd u eniem czasu realizacji projek-
tu, nieosi gni ciem zak adanych celów, czy poniesieniem dodatkowych kosztów. Dla-
tego szczególnie istotne jest w a ciwe zarz dzanie ryzykiem podczas realizacji projek-
tów informatycznych, tak aby minimalizowa  mo liwo  wyst pienia niekorzystnych 
zdarze . W artykule skoncentrowano si  na rodzajach ryzyka, które mog  wyst pi  
w trakcie realizacji projektu, oraz zasadach ich podzia u pomi dzy strony, tj. zamawia-
j cego oraz realizuj cego przedsi wzi cie.  
S owa kluczowe: projekt informatyczny, ryzyko, zarz dzanie ryzykiem. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Prowadzenie projektów inwestycyjnych, a zw aszcza przedsi wzi  informa-
tycznych, obarczone jest ryzykiem, poniewa  wp ywa na to wiele czynników. Ry-
zyko utrudnia prowadzenie przedsi wzi  inwestycyjnych. Ka de wyst pienie strat 
powoduje powstanie pytania: czy rzeczywi cie te straty musia y wyst pi , czy nie 
mog y by  mniejsze, kto jest odpowiedzialny za ich wyst pienie? Powsta e podczas 
realizacji przedsi wzi cia straty pogarszaj  wynik finansowy przedsi wzi cia, 
a zatem zawsze b dzie d y o si  do minimalizacji ryzyka, obni ania prawdopodo-
bie stwa wyst pienia negatywnych zdarze  oraz – je li takie zdarzenia ju  wyst pi  
– minimalizacji skutków tych zdarze . Ma to szczególne znaczenie podczas realiza-
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cji przedsi wzi  informatycznych. Innowacyjny charakter projektów, niepowta-
rzalno , z o ono , zmienno  technologii oraz du e skomplikowanie powoduj , 
e bardzo cz sto wyst puj  sytuacje, w których przekracza si  planowane koszty 

przedsi wzi cia, wyd u a czas jego realizacji, czy te  nie osi ga zak adanych wcze-
niej celów wdro enia danego systemu informatycznego. Dlatego te  szczególnie 

istotne jest w a ciwe zarz dzanie ryzykiem podczas realizacji projektu, tak aby 
minimalizowa  prawdopodobie stwo wyst pienia oraz straty, czy te  inne nega-
tywne skutki.  
 
 
1. Otoczenie jako ród o ryzyka podczas realizacji projektu informatycznego 
 
 Ryzyko wyst puje w wielu obszarach ycia i dzia alno ci cz owieka, jest wi c 
przedmiotem bada  wielu dyscyplin naukowych. Ró nie podchodzi si  te  do sa-
mego poj cia ryzyka (Szyjewski 2004, s. 217–228; Maciejewski 2010, s. 36–78; 
Parys 2012, s. 43–45). Najogólniej ryzyko to mo liwo , e co  si  nie uda, pojawi 
si  niebezpiecze stwo, poniesione zostan  straty. Ryzyko to te  jakikolwiek czyn-
nik, zdarzenie lub wp yw zagra aj cy korzystnemu zako czeniu projektu, w kon-
tek cie czasu, kosztu lub jako ci (Komisja Europejska 2003, s. 61–63). Mo na mó-
wi  o mniejszym czy te  wi kszym ryzyku, a zatem prawdopodobie stwo wyst -
pienia danego zdarzenia, oznaczaj cego problemy, czy te  sama wielko  strat, nie 
jest zawsze takie same.  
 W zale no ci od przyjmowanych kryteriów mo na dokona  ró nych klasyfi-
kacji ryzyka (Szyjewski 2001, s. 230–258, Dydkowski, Urbanek 2011, s. 91–95, 
Parys 2012, s. 44–46). Praktycznym jest podzia  na ryzyko wewn trzne, zwi zane 
z b dnymi za o eniami dotycz cymi projektu, przyj ciem nierealnego harmono-
gramu, b dami w doborze kadr, czy te  w samej organizacji pracy, oraz ryzyko 
zewn trzne, generowane przez otoczenie uczestnicz cych w projekcie podmiotów. 
Ka da dzia alno , w tym realizacja projektu informatycznego, wykonywana jest 
bowiem w okre lonym otoczeniu, dotyczy to zarówno podmiotu, na rzecz którego 
realizowane jest przedsi wzi cie (najogólniej zamawiaj cego), jak i podmiotu bez-
po rednio realizuj cego przedsi wzi cie (wykonawcy). Próbuj c opisa  otoczenie, 
mo na wyodr bni  otoczenie dalsze, tj. makroekonomiczne, oraz bli sze mikroeko-
nomiczne (Szewczuk 2001, s. 30–53). W ramach otoczenia makroekonomicznego 
wymieni  mo na otoczenie polityczne, prawne, mi dzynarodowe, spo eczne i de-
mograficzne, ekonomiczne i technologiczne. Otoczenie mikroekonomiczne to naj-
ogólniej dostawcy, w tym dostawca systemu informatycznego, instytucje finanso-
we, doradcze, konsultingowe, odbiorcy us ug realizowanych przez zamawiaj cego, 
z ich wymaganiami, oczekiwaniami oraz zmienno ci . W obszarze mikroekono-
micznym wymieni  mo na te  samego zamawiaj cego ze zdefiniowanym projek-
tem, stawianymi wymaganiami oraz rodkami, które mo e lub zamierza przezna-
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czy  na projekt, organizacj  podmiotu, lud mi z ich wiedz , do wiadczeniem, kre-
atywno ci , umiej tno ci  wzi cia odpowiedzialno ci oraz motywacj  realizacji 
danego projektu. Te wszystkie elementy w ró nym stopniu i w ró nych momentach 
wp ywaj  lub mog  wp ywa  na realizacj  przedsi wzi cia, tworz c tym samym 
burzliwe, zmienne i trudne do przewidzenia otoczenie podmiotów oraz samego 
przedsi wzi cia. 
 Wspó czesn  gospodark  charakteryzuje globalizacja oraz znaczny zakres 
wspó pracy i wymiany mi dzynarodowej, a to oznacza, e wp yw otoczenia zaczy-
na by  coraz bardziej skomplikowany. Podmioty, w tym w szczególno ci podmioty 
dzia aj ce w sektorze informatyki, dzia aj  na wielu rynkach, równie  dostawcy 
pochodz  z ró nych pa stw czy te  kontynentów. W efekcie zmiany, ró nego typu 
lokalne zdarzenia, oddzia uj  nie tylko lokalnie, ale cz sto równie  na projekty 
realizowane w innych krajach czy innych kontynentach. Oczywi cie dostawców 
mo na zmienia , jednak wymaga to czasu, a to mo e oznacza  niedotrzymanie 
terminu. Projekt informatyczny bowiem to w znacznej mierze integracja w ca o  
komponentów infrastruktury sprz towej oraz oprogramowania dostarczanych przez 
ró nych dostawców. Z jednej strony ponosi si  dodatkowe ryzyko oraz koszty inte-
gracji, ale z drugiej uzyskuje korzy ci wynikaj ce z mo liwo ci doboru ró nych 
podmiotów (jako poddostawców) oraz korzy ci zwi zane z jako ci  oraz cen  da-
nego komponentu. 
 
 
2. Alokacja wewn trznego ryzyka w projekcie informatycznym 
 
 Realizacja przedsi wzi cia informatycznego powoduje powstanie ryzyka 
u obu partnerów – zarówno u zamawiaj cego, jak równie  po stronie wykonawcy. 
St d te  w interesie obu stron jest odpowiednie zarz dzanie ryzykiem. Kluczowa 
dla minimalizacji ryzyka jest odpowiednia alokacja ryzyka, to jest jednoznaczne 
przypisanie ka demu z partnerów odpowiedzialno ci za negatywne skutki wynika-
j ce z wyst pienia danego czynnika ryzyka. W a ciw  zasad  jest tu przyj cie za o-
enia, e skutki wyst pienia danego negatywnego zdarzenia powinny obci a  

stron , która ma wp yw na prawdopodobie stwo jego wyst pienia, która mo e si  
przed danym zdarzeniem lub jego skutkami w lepszy lub gorszy sposób zabezpie-
czy . Regu a ta nie jest zawsze stosowana, czasami niezale nie od tego, czy wyko-
nawca ma wp yw na dane zdarzenie, czy te  nie, zamawiaj cy nie chce ponosi  
okre lonego ryzyka i przenosi je na wykonawc  lub inny podmiot, ten z kolei wli-
cza je podczas szacowania ceny oferty. Uzasadnienie postepowania, w którym za-
mawiaj cy obci a wykonawc  mo liwie jak najszerszym zakresem ryzyka, wynika 
z faktu, e zamawiaj cy p aci i tym samym oczekuje od wykonawcy kompleksowe-
go zrealizowania przedsi wzi cia. Ponadto wykonawca jest podmiotem posiadaj -
cym do wiadczenie w realizacji tego typu przedsi wzi , ich realizacja stanowi 
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przedmiot jego dzia alno ci, a zatem powinien dobrze radzi  sobie z zarz dzaniem 
ryzykami i problemami, które mog  wyst pi . Oczywi cie mo liwe jest rozwi za-
nie, w którym za okre lon  p atno  podmioty przenosz  okre lone ryzyka na ubez-
pieczyciela, a w sytuacji, w której dane ryzyko si  zmaterializuje i wyst pi okre lo-
na strata, ubezpieczyciel powinien wyp aci  odszkodowanie rekompensuj ce t  
strat . Ubezpieczenie mo e by  zatem jednym z instrumentów ograniczania skut-
ków ryzyka.  
 Podczas przygotowania i samej realizacji przedsi wzi cia mo na zidentyfiko-
wa  ró ne ryzyka. Powinno si  to odby  ju  na etapie przygotowywania studium 
wykonalno ci danego przedsi wzi cia, wówczas, w zale no ci od ich skali, mo e to 
by  czynnik decyduj cy o wstrzymaniu si  z realizacj  przedsi wzi cia lub te  
wybraniu innego wariantu. 
 Wymieni  mo na wiele kategorii ryzyka, ró nie te  je mo na hierarchizowa , 
niekoniecznie tylko ze wzgl du na przyczyny powstania lub skutki dla realizowa-
nego projektu. Na ryzyka wewn trzne, wynikaj ce ze skutków niew a ciwego po-
st powania, wp yw jest wi kszy ni  na ryzyka wynikaj ce z otoczenia. W przypad-
ku zamawiaj cego istotnym wewn trznym ryzykiem jest w a ciwy dobór w a ci-
wego partnera – wykonawcy przedsi wzi cia. Najogólniej oczekuje si , aby wyko-
nawca posiada  stosowne kompetencje, do wiadczenie, odpowiednie zasoby ludzkie 
i finansowe, co wydaje si  oczywiste, oraz by  zainteresowany realizacj  danego 
przedsi wzi cia z sukcesem. W przypadku gdy wybór wykonawcy dokonuje jed-
nostka z sektora finansów publicznych, musi si  on odbywa  zgodnie z procedur  
opisan  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie  publicznych 
(DzU z 2013 r. poz. 907 z pó n. zmianami). Wi cej swobody maj  tu podmioty 
sektora prywatnego, niemniej uwzgl dniaj c, e wi ksze przedsi wzi cia to naj-
ogólniej znacz ce wydatki, równie  stosuj  otwarte konkurencyjne procedury. Jed-
nak nawet najlepsze procedury nie eliminuj  ryzyka podpisania umowy z wyko-
nawc , który z takich czy innych wzgl dów nie poradzi sobie z przedsi wzi ciem, 
co dla zamawiaj cego w najlepszym przypadku oznacza strat  czasu, nieefektywne 
zaanga owanie w asnych zasobów ludzkich i niezrealizowane zupe nie lub w cz ci 
przedsi wzi cie. 
 Kolejnym ryzykiem, ci le wi cym si  z poprzednim, jest ryzyko w a ciwie 
sformu owanej umowy, w szczególno ci konkretnego, kompletnego, jednoznaczne-
go i niebudz cego w tpliwo ci przypisania obowi zków wykonawcy. Istotne jest, 
aby realizacja przez wykonawc  zapisów umowy prowadzi a do wdro enia systemu 
informatycznego odpowiadaj cego przepisom prawnym, postanowieniom umowy 
oraz oczekiwaniom zamawiaj cego. Niestety cz sto wyst puj  przypadki, w któ-
rych strony ró nie interpretuj  zapisy umowy, z regu y w sposób korzystny dla 
siebie, próbuj c zwi kszy  zakres projektu, czy te  w przypadku drugiej strony – 
ograniczy  funkcje systemu oraz inne parametry jako ciowe i w ten sposób u atwi  
sobie realizacj  przedsi wzi cia. 
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 W przypadku gdy wykonawca realizuje przedsi wzi cie na podstawie do-
kumentacji dostarczonej przez zamawiaj cego, pojawia si  kolejne ryzyko – 
ryzyko b dów w dokumentacji, jej niekompletno ci czy niezgodno ci. Najogól-
niej to sytuacja, w której realizacja wybranych cz ci przedsi wzi cia zgodnie 
z projektem nie doprowadza do jego poprawnej dzia alno ci, bowiem du e, roz-
leg e systemy informatyczne s  projektami nowatorskimi, których dzia ania nie 
mo na sprawdzi  podczas projektowania. Wykonawca mo e dowodzi , e reali-
zuj c przedsi wzi cie zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji, nie uzyska 
si  poprawnie dzia aj cego rozwi zania, a zamawiaj cy ma tu ograniczone mo -
liwo ci Rozwi zaniem mo e by  realizacja przedsi wzi cia w formule „zapro-
jektuj i wybuduj”, a zatem powierzenie wykonawcy przygotowania stosownych 
dokumentów, w tym projektów technicznych, oraz pó niej realizacja wdro enia. 
Jednak u zamawiaj cego mog  wówczas pojawi  si  inne ryzyka zwi zane  
z przyj tymi przez wykonawc  rozwi zaniami, zmierzaj cymi najogólniej do 
obni enia kosztów samej inwestycji, co cz sto skutkuje wy szymi kosztami eks-
ploatacyjnymi – utrzymania systemu. Pewnym rozwi zaniem mo e by  w tej 
sytuacji czne zlecenie cz ci inwestycyjnej wykonawcy oraz utrzymania sys-
temu, np. przez okres pi ciu lub wi cej lat od momentu zako czenia cz ci in-
westycyjnej.  
 Kolejnym ryzykiem po stronie zamawiaj cego jest zabezpieczenie odpowied-
nich rodków na terminowe zap aty dla wykonawcy za wykonywanie poszczegól-
nych etapów czy te  ca ego przedsi wzi cia. Przedsi wzi cia inwestycyjne nie s  
finansowane wy cznie rodkami w asnymi, b d cymi w pe nej kwocie w dyspozy-
cji w momencie podpisywania umowy. Cz sto korzysta si  z kredytów i innych 
zwrotnych lub bezzwrotnych zewn trznych róde  finansowania, a w przypadku 
przedsi wzi , które trwaj  d u ej, wykorzystuje si  tak e rodki pochodz ce 
z bie cej dzia alno ci, które dopiero b d  uzyskiwane w trakcie realizacji przed-
si wzi cia. Ponadto zamawiaj cy mo e ponosi  ryzyka zwi zane z zastosowaniem 
formu  okre laj cych wysoko  p atno ci od ró nych czynników, je eli je przewi-
dziano w umowie.  
 Po stronie wykonawcy wyst puj  ryzyka wykonania przedsi wzi cia zgodnie 
z opisem zawartym w umowie, w ustalonym czasie i kosztach. Oznacza to dla wy-
konawcy konieczno  zmieszczenia si  w bud ecie przewidzianym dla danego 
projektu. Przekroczenie bud etu to w pierwszej kolejno ci zmniejszanie zysku 
osi ganego z tytu u realizacji danego projektu, pó niej oznacza generowanie straty, 
na co wykonawca nie mo e sobie pozwoli . Konieczne jest zatem oszacowanie 
kosztów realizacji przedsi wzi cia oraz kosztów zwi zanych z czynnikami ryzyka, 
które mo e wyst pi  i które je obci . Jest to do  trudne zw aszcza w projektach 
pionierskich, innowacyjnych, du ych i rozleg ych oraz w niestabilnym i zmiennym 
otoczeniu. Oznacza to ryzyko wyst pienia kosztów, których wcze niej si  nie 
przewidzia o. 
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 Podmiot realizuj cy przedsi wzi cie informatyczne cz sto jest integratorem, 
odpowiada za wdro enie systemu, natomiast nie wytwarza ca o ci sprz tu czy te  
oprogramowania. Korzysta z wielu dostawców, st d pojawia si  ryzyko w a ciwego 
wyboru poddostawców sprz tu i oprogramowania, a szerzej ryzyko odpowiedniego 
zarz dzania projektem. 
 Podczas realizacji przedsi wzi cia informatycznego wyst puj  ryzyka zarówno 
po stronie zlecaj cego/zamawiaj cego, jak i wykonawcy, dotycz  bowiem obowi z-
ków, które z mocy prawa lub te  postanowieniami umownymi maj  przypisane i za 
które s  odpowiedzialni. Jednak podczas realizacji przedsi wzi cia mog  wyst pi  te  
sytuacje, nieprzewidziane w zawartej umowie, w stosunku do których w umowie 
odpowiedzialno  i zasady post powania stron nie s  opisane. Wynika to po cz ci 
z du ej ró norodno ci zdarze , które mog  wyst pi  podczas realizacji przedsi wzi -
cia, ale te  faktu, e cz  zdarze  by a uznana za ma o prawdopodobne, st d zosta y 
w umowie pomini te. W przypadku cz ci zdarze , np. z dzia ania si y wy szej, trud-
no okre li  ich skal  i skutki, przyk adowo mog  to by  takie zdarzenia jak zniszcze-
nia spowodowane trz sieniem ziemi, dzia aniami wojennymi, zamieszkami, znisz-
czeniem obiektu np. na skutek po aru wywo anego burz  i wy adowaniami atmosfe-
rycznymi. Zdarzenia takie mog  nie wyst pi  w miejscu, do którego dostarczany jest 
system informatyczny, jednak nie s  one ju  takie rzadkie w krajach, w których pro-
dukowany jest sprz t czy te  inne komponenty dla danego przedsi wzi cia. 
 
 
3. Procedura zarz dzania ryzykiem i problemami w projekcie 
 
 Zarz dzanie ryzykiem oraz pó niej ju  samymi problemami wyst puj cymi 
podczas realizacji projektu jest jednym z istotniejszych obszarów zarz dzania pro-
jektem. Wynika to z ryzyka, którym obarczone s  przedsi wzi cia informatyczne 
oraz mo liwych znacz cych negatywnych skutków dla samego projektu w przy-
padku zaistnienia negatywnych zdarze . Ryzykowno  projektów informatycznych 
najlepiej dokumentuj  dane o projektach, które nie sko czy y si  powodzeniem 
(Parys 2012, s. 47–52).  
 Zasady zarz dzania ryzykiem, zw aszcza w przypadku du ych projektów 
informatycznych, przyjmuj  najcz ciej charakter opisanych procedur, przyj tych 
przez strony projektu, w ramach których zobowi zuje si  strony do okre lonych 
cyklicznych dzia a . W sposób podobny mo na te  post powa  z problemami, tj. 
negatywnymi zdarzeniami w projekcie. Osoby zajmuj ce si  zarz dzaniem ryzy-
kiem powinny posiada  oprócz innych kwalifikacji równie  takie cechy jak do-
wiadczenie, intuicj , umiej tno  trafnej oceny sytuacji oraz wyobra ni , zw asz-

cza co do nast pstw i skutków zdarze . Sam poziom ryzyka, prawdopodobie stwo 
zaistnienia wybranych zdarze , podlega cz sto jedynie subiektywnym ocenom, 
a skutki tych samych zdarze  w ró nych sytuacjach mog  by  diametralnie ró ne. 
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 Przyjmuje si , e w ramach zarz dzania ryzykiem wykonuje si  cyklicznie 
powtarzane dzia ania takie jak (zob. Szyjewski 2004, s. 217–244):  

– identyfikowanie – rozpoznawanie ryzyka/problemów, 
– analizowanie, kwalifikacja i ocena ryzyka/problemów, 
– zapobieganie oraz planowanie reakcji na ryzyko/problemy, 
– monitorowanie i kontrola ryzyka/problemów. 

 Sekwencj  czynno ci zarz dzania ryzykiem podczas realizacji projektu zapre-
zentowano na rysunku 1. W celu identyfikacji ryzyka, które zwi zane jest z reali-
zowanym przedsi wzi ciem, mo na wykorzysta  i korzysta si  z wielu ró nych 
metod i technik (Radomska-Zalas 2014, s. 9–10). Jednak oprócz samych narz dzi 
identyfikacji ryzyka, a pó niej te  negatywnych zdarze  – problemów powsta ych 
w wyniku zmaterializowania ryzyka – konieczne s  procedury post powania.  
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STEROWANIESTEROWANIE
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istotnych z punktu widzenia ca o ci 
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potencjalnych start. Okre la 
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z agodzenie skutków 
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Rys. 1.  Model Software Engineering Institute (SEI) zarz dzania ryzykiem 

ród o:  J. Florek (2012), Jako , ryzyko i efektywno  przedsi wzi cia informatycznego, 
Akademia Podlaska, Prezentacja, www.ap.siedlce.pl, Siedlce 2012. Zob. te : Bar-
czak, Florek, Sydoruk (2006). 

 
 Czynno ci mog  by  prowadzone przez strony niezale nie, mog  by  te  re-
alizowane w trakcie spotka  po wi conych ryzykom w projekcie, z udzia em wy-
branych ekspertów z zespo ów wykonawczych, organizowanych przez kieruj cych 
projektem, czy te  odpowiedzialnych za ryzyko w projekcie. Mo na ujednolici  lub 
te  pozostawi  do decyzji ka dej ze stron zagadnienia samego prowadzenia oraz 
sposobu ewidencji i opisu ryzyka. Ka da ze stron na bie co powinna identyfiko-
wa  ryzyka, przede wszystkim zwi zane z zadaniami, które ma przypisane w pro-
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jekcie. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy zmierzaj cej do oceny 
danego ryzyka. Powinno si  oceni : 

– wag  wp ywu (znaczenie dla projektu w przypadku wyst pienia zdarzenia), 
– czynniki/przyczyny, które mog  spowodowa  wyst pienie danego ryzyka, 

oraz samo prawdopodobie stwo wyst pienia. 
 Wydaje si  e dobrym rozwi zaniem jest informowanie si  stron wzajemnie 
o ryzykach oraz wynikach przeprowadzonych ocen. Tworzy to atmosfer  zaufania 
podczas realizacji przedsi wzi cia. Niestety cz sto tak nie jest – problemy podczas 
realizacji projektu, opó nienie, ograniczenie funkcjonalno ci, wi ksza zawodno  
systemu mog  skutkowa  lub skutkuj  pomniejszeniem wynagrodzenia czy te  
karami umownymi. Powoduje to, e czasami wykonawca mo e ukrywa  rzeczywi-
ste przyczyny problemów, tak aby poprawi  swoj  pozycj  i w przysz o ci po-
mniejszy  odpowiedzialno  za ewentualne niewywi zanie si  z umowy. 
 Zapobieganie i planowanie reakcji na ryzyka powinno by  inicjowane i pro-
wadzone przez stron , która jest zobowi zana na podstawie umowy pomi dzy stro-
nami do wykonania danego zadania, którego ryzyko dotyczy. Strony powinny 
wspó dzia a  w celu zmniejszania prawdopodobie stwa wyst pienia ryzyka oraz 
w przypadku jego wyst pienia – skutków. 
 Partnerzy projektu powinni systematycznie monitorowa  i kontrolowa  sam 
proces podejmowanych reakcji na ryzyka. Je li reakcje na ryzyka wymagaj  skory-
gowania, powinny podejmowa  odpowiednie dzia ania w tym zakresie. Wyniki 
monitorowania, ale te  ca ego zarz dzania ryzykiem, powinny by  opisywane 
w odpowiedniej dokumentacji.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zarz dzanie projektem informatycznym wymaga zarz dzania ryzykami, po-
zwoli to minimalizowa  prawdopodobie stwo wyst pienia negatywnych zdarze  
oraz minimalizowa  ich skutki. Czynno ci zwi zane z zarz dzaniem ryzykiem po-
winny by  wykonywane cyklicznie, wg okre lonych przez ka d  ze stron lub 
wspólnie procedur. Ich wykonywanie powinno by  równie  monitorowane, tak aby 
w ród wielu czynno ci zwi zanych z realizacj  projektu nie by y pomijane i tym 
samym aby zarz dzanie ryzykiem nie przerodzi o si  w jedynie zarz dzanie nega-
tywnymi zdarzeniami w projekcie.  
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RISK MANAGEMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS 
 
 

Summary 
 
 Investment projects, especially in area of information technology, carry numerous 
risks. Factors such as innovative nature of the projects, along with their complexity and 
uniqueness, are commonly reasons for significant cost increases that may lead to over-
expenditure, noticeable increases in amount of time required for project completion, or 
failure to fulfill the planned goals of the implemented information system. Therefore, 
correct risk management is crucial to success of information technology projects, with 
the purpose of reducing probability of such factors influencing the projects and lower-
ing potential losses – and other negative factors – connected with their influence. The 
paper is focused on various types of risk that can occur during the project and rules that 
govern sharing them between the sides, i.e. both client and the provider. 
Keywords: IT project, risk, risk management. 
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