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EMOCJE I INTUICJA
W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

Czy ulegasz emocjom, czy działasz intuicyjnie?
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Przewidywanie problemów z wyprzedzeniem
(zarządzanie ryzykiem)

IV PlanowanieII Identyfikacja V KontrolaIII EwaluacjaI    Obserwacja



4

Neuroprzekaźniki

• Acetylocholina - koncentracja i nauka
– W ośrodkowym układzie nerwowym acetylocholina 

wpływa na procesy pamięciowe oraz na zdolność 
koncentracji uwagi. Funkcją tego neuroprzekaźnika 
jest również utrzymywanie nas w stanie czuwania, 
acetylocholina jest też ważna podczas różnych 
procesów uczenia się.

• Dopamina – pozytywna energia
– Odpowiada za poziom pozytywnej energii, zwiększa 

motywację do działania i powoduje, że człowiek jest 
bardziej radosny i ma większą chęć do życia.

• Noradrenalina - gotowość do działania
– Zwiększa pobudzenie i czujność, wspiera czuwanie, 

uwydatnia zapamiętywanie i przypominanie sobie oraz 
umożliwia koncentrację

– Zwiększa niepokój i lęk, przyspiesza rytm serca i 
zwiększa ciśnienie krwi, powoduje uwolnienie 
zmagazynowanej glukozy, zwiększa dopływ krwi do 
mięśni szkieletowych, redukuje dopływ krwi do układu 
pokarmowego oraz hamuje opróżnianie pęcherza 
moczowego i aktywność motoryczną w przewodzie 
pokarmowym. 

• Kortyzol – hormon stresu
– Wydziela się w dużych ilościach w ciężkich sytuacjach. 

Powoduje on podwyższenie stężenia glukozy we krwi
– Kortykosteroidy, nadmiernie wydzielane w stresie, 

niekorzystnie oddziałują na wiele struktur mózgu. 
Struktur, które regulują przebieg reakcji stresowej (jak 
hipokamp, ciało migdałowate, kora przedczołowa). 
Wysokie stężenie kortyzolu, które utrzymuje się w 
czasie, może stać się dla nich neurotoksyczne.
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Poczucie (braku) kontroli a emocje
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Wykorzystanie emocji do identyfikacji ryzyk

• no risk - no fun, gdzie ryzyko tam emocje 
• poczucie odpowiedzialności i jednoczesny brak 

kontroli budzi dyskomfort, niepokój, lęk lub strach 
– czy byłeś w takiej sytuacji, kiedy byłeś za coś 

odpowiedzialny i miałeś poczucie, że sprawy wymykają 
ci się z rąk? co wtedy czułeś? 

• jeśli nie ma emocji w projekcie to 
– prawdopodobnie nie ma motywacji
– prawdopodobnie nie ma poczucia odpowiedzialności
– trudno zmobilizować się do działania
– albo plan jest mało ambitny

• jeśli w projekcie jest dużo negatywnych emocji to 
– prawdopodobnie jest poczucie odpowiedzialności 
– prawdopodobnie jest poczucie utraty kontroli 
– reagujemy instynktownie

możesz wykorzystać naszą naturalną reakcję lękową
do identyfikacji ryzyka na bardzo wczesnym etapie

aby "wywołać" taką reakcję
muszą zajść następujące warunki:
• plan zadania zbudowany przez osobę 

odpowiedzialną za zadanie
– pomaga zbudować odpowiedzialność 
– pomaga zauważyć że realizacja nie idzie zgodnie

z planem 

• minimalny i maksymalny czas realizacji zadania 
określony przez osobę odpowiedzialną za zadanie

– pomaga zbudować odpowiedzialność za realizację 
zadania

– pomaga określić poziom niepewności 
– pomaga zaakceptować określony poziom 

ryzyka/niepewności 

• określone ryzyka i szanse dla zadania 
– pomaga je wcześnie identyfikować
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świadomość, podświadomość, emocje

Ciało migdałowate

gruczoł emocji

podświadomość
świadomość

Pole widzenia

Pole „patrzenia”

Obserwacja Identyfikacja ryzyk Ewaluacja
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PODŚWIADOMOŚĆ ŚWIADOMOŚĆ

świadome działanie jest odruchem 

na reakcję emocjonalną

świadome działanie jest 

realizacją uzgodnionego planu 

Obraz

Skutków

Fakty (bodźce)

Decyzja Działanie

Fakty (bodźce)

Werbalizacja emocji

Nazwanie skutków

Weryfikacja przyczyn

Emocje

Obserwacja Ewaluacja

13:30 14:15 00:45 wykład: wykorzystanie intuicji i emocji do zarządzania ryzykiem w projekcie
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Metodyczne czy intuicyjne

szacowanie prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyka?

Identyfikacja ryzykObserwacja Ewaluacja

13:30 14:15 00:45 wykład: wykorzystanie intuicji i emocji do zarządzania ryzykiem w projekcie
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Raczej nie 

wystąpi

Raczej 

wystąpi

Czy jesteś 

pewien że nie 

wystąpi?

Czy jesteś 

pewien, że 

wystąpi?

Prawie na 

pewno nie 

wystąpi

Raczej nie 

wystąpi

Raczej 

wystąpi

Prawie na 

pewno 

wystąpi

Przedział 0 – 25% Przedział 25 – 50% Przedział 50– 75% Przedział 75– 100%

50%

Co jest bardziej 

prawdopodobne?

A. problem wystąpi

B. problem nie wystąpi

prawdopodobieństwo wystąpienia

MAŁE ŚREDNIE DUŻE

Identyfikacja ryzykObserwacja Ewaluacja

13:30 14:15 00:45 wykład: wykorzystanie intuicji i emocji do zarządzania ryzykiem w projekcie



1116:10 16:25 00:15 Korzyści wynikające z rejestrowania (werbalizacji) ryzyk, przykłady rejestrów ryzyk14:15 14:30 00:15 Korzyści wynikające z rejestrowania (werbalizacji) ryzyk, przykłady rejestrów ryzyk

Werbalizacja i ewaluacja, rejestry ryzyk



1210:45 11:30 00:45 wykład: korzyści, cele, etapy zarządzania ryzykiem

IV PlanowanieII Identyfikacja V KontrolaIII Ewaluacja

•obserwacja 
werbalnych i 
pozawerbalnych 
komunikatów 
nadawanych przez 
członków zespołu 
projektowego

• Identyfikacja i 
werbalizacja 
zagrożeń na 
podstawie   
podświadomych 
sygnałów 
emocjonalnych

•rozróżnianie 
faktów od ryzyk 
(potencjalnych 
problemów)

• Intuicyjne szacowanie 
prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka

•identyfikacja wpływu ryzyka 
na główne parametry 
projektu - korzyści (cel, 
zakres, jakość) czas, budżet,

•szacowanie stopnia wpływu 
ryzyka: zadanie, projekt, 
otoczenie

•planowanie 
działań 
zaradczych i 
aktualizacja 
planu projektu

•kontrola realizacji 
działań 
zaradczych

I    Obserwacja

12:30 13:10 00:40 wykład: korzyści, cele, etapy zarządzania ryzykiem

Przewidywanie problemów z wyprzedzeniem
(zarządzanie ryzykiem)
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Dla dociekliwych

• Friederike Fabritius: "Fun, Fear, and Focus: The Neurochemical 
Recipe for [...]" | Talks at Google

• Decisions and Desire, Gardiner Morse, HBR

https://www.youtube.com/watch?v=pWi-oCySuFA
https://hbr.org/2006/01/decisions-and-desire

