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Uzasadnienie wyboru tematu zajęć

100 lata zarządzania ryzykiem
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Uzasadnienie wyboru tematu zajęć (cd.)

 Ryzyko jest nieodłącznie związane z działalnością każdej 
organizacji

 Integralnym elementem zarządzania strategicznego 
współczesnymi organizacjami jest zarządzanie ryzykiem

 System zarządzania ryzykiem w strategii rozwoju 
organizacji oznaczać może większe prawdopodobieństwo 
osiągnięcia przez organizację celów oraz zwiększa jej 
szansę na sukces

 Efektywne zarządzanie ryzykiem przyczynia się do kreacji 
wartości podmiotu

 W organizacjach publicznych w Polsce nie stosuje się pełnego 
podejścia metodycznego w zakresie zarządzania ryzykiem, jak 
ma to miejsce w przedsiębiorstwach komercyjnych

 Ustawowy obowiązek zarządzania ryzykiem w jednostkach 
sektora finansów publicznych w Polsce (znowelizowana ustawa 
o finansach publicznych w 2009 roku)

Źródło: Literatura przedmiotu.



4

Współczesne (wybrane) teorie zarządzania ryzykiem

 Zarządzanie ryzykiem stanowi integralny element 
współczesnej koncepcji zarządzania organizacjami

 Zgodnie z teorią nurtu ofensywnego w definiowaniu 
ryzyka (P.F. Drucker, K.J. Arrow) immanentną cechą
sukcesu organizacji jest efektywne zarządzanie 
ryzykiem 

 Praktyczna dyscyplina wiedzy jaką stanowi Risk
Management (RM) – Enterprise Risk Management
(ERM) wywodzi się z sektora komercyjnego

Źródło: Literatura przedmiotu.
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Nurty naukowe w definiowaniu ryzyka

 nurt klasyczny (F.H. Knight, O. Lange, W. Samecki)

 nurt defensywny (A. Banasiński)

 teoria podejmowania decyzji (R.L. Ackoff)

 nurt ofensywny (P.F. Drucker, K.J. Arrow, W. Grzybowski) [1].

[1] Zob. K. Jędralska: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykowanych. Akademia Ekonomiczna 
im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1992, s. 47-48.
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Definiowanie ryzyka

Ryzyko oznacza zagrożenie, stratę lub szkodę
w organizacji

R = P × K

gdzie:
R – ryzyko
P – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzykownego zdarzenia 

(zagrożenia)
K – konsekwencje wystąpienia ryzykownego zdarzenia

(zagrożenia)

Źródło: Literatura przedmiotu.
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Źródło: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Ministerstwo Finansów 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 10.

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Ryzyko jako iloczyn prawdopodobieństwa i skutków jego wystąpienia 
(oddziaływania)
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Współczesne obszary zarządzania ryzykiem

 Enterprise Risk Management (ERM) – sektor 
komercyjny, w tym (przykłady):

- zarządzanie ryzykiem projektów (PRM)
- zarządzanie ryzykiem finansowym (FRM)
- zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym (IRM)
- zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (CRM)
- i wiele innych aktywności organizacji (w tym ubezpieczenia)

 Public Risk Management (PRM) – sektor publiczny

 Risk Management in NGOs – organizacje tzw. 
trzeciego sektora
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Zarządzanie ryzykiem w Polsce                                        
– sektor publiczny

 W Polsce stało się ono obligatoryjne w jednostkach sektora finansów 
publicznych wraz z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 
27 sierpnia 2009 r. (Zob. przepisy prawa) 

 Dodatkowe akty normatywne: 

 Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w 
zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56, 
Warszawa, 18 grudnia 2012 r.) – określa wytyczne dotyczące polityki 
zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych

 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. 
Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) – precyzuje zarządzanie ryzykiem w 
tego typu jednostkach w ramach prowadzonej kontroli zarządczej

Źródło: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Ministerstwo Finansów 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
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Przyczyn dlaczego w sektorze publicznym należy zarządzać
ryzykiem jest wiele:

 zagrożenie terrorystyczne [Fischbacher-Smith, Fischbacher-Smith 2013, 
s. 330], 

 zagrożenia i zakłócenia związane z realizacją inwestycji publicznych 
[Tworek 2011, 517-526],

 zagrożenia medyczne w społeczeństwie (epidemia HIV/AIDS, pandemia 
COVID-19) itp.,

 zakłócenia związane z wprowadzeniem nowych technologii i systemów 
informatycznych (e-ryzyko) [Brookfield, Fischbacher-Smith 2014, s. 5],

 korupcja i oszustwa [Jackson, 2013, s. 330],

 utrata pozytywnego wizerunku organizacji w odbiorze społecznym 
[Barrett 2014, s. 459],

 zła jakość świadczonych usług przez organizacje publiczne [Osborne, 
Brown 2011, s. 157],

 zakłócenia w zakresie komunikacji wewnątrz organizacji [Bennet, 
Calman, Curtis, Fischbacher-Smith 2010, s. 4],

 wpływ ryzyka na sytuację ekonomiczną organizacji (FERMA, 2002).

Źródło: Literatura przedmiotu.

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…
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Zarządzanie ryzykiem w Polsce                                        
– sektor komercyjny

Szczegółowe propozycje konsultingu w zakresie zarządzania 
ryzykiem w organizacjach

Źródło: Internet.
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Propozycja pomiaru 
dojrzałości zarządzania 
ryzykiem w organizacjach 
według organizacji 
konsultingowej AON
– ujęcie graficzne 
koncepcji (indeksu)

Uwaga: Pytanie o atrybuty
dojrzałości zarządzania 
ryzykiem w organizacjach (?)

Źródło: Raport AON Polska, 2013/2014, s. 17.

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…
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Dojrzałość organizacji w zakresie ERM według badań
COSO

Źródło: Gorzeń-Mitka I.: Dojrzałość Enterprise Risk Management – wzorce i praktyka. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 640. Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia, nr 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 664.

Uwaga: Pytanie o poziomy dojrzałości zarządzania ryzykiem                   
w organizacjach (?)

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…
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Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Źródło: AON Risk Maturity Index, October 2017, s. 13; Raport AON Polska, 2019/2020, s. 15.



15

Zarządzanie ryzykiem w Polsce                                        
– sektor publiczny i prywatny

Oferta konsultingu w zakresie standaryzacji procesów 
zarządzania ryzykiem w organizacjach – przykład 

organizacji PSBG 

Kompleksowe wdrożenie Zarządzaniem Ryzykiem
Wdrożenie Zarządzania ryzykiem wg COSO II

Metodyka Zarządzania Ryzykiem
Wdrożenie Zarządzania ryzykiem wg ISO 31000

Wdrożenie ISO 37001 - Antykorupcja
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Audyt Zarządzania Ryzykiem
Automatyzacja procesów zarządzania ryzykiem

Plany postępowania
Rejestr ryzyk

Szkolenia Zarządzanie Ryzykiem

Źródło: Internet. Źródło: PSBG / ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. https://www.pbsg.pl/zarzadzanie-ryzykiem
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Zarządzanie ryzykiem w Polsce                                        
– sektor komercyjny

Źródło: Internet. Źródło: PSBG / ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. https://www.pbsg.pl/zarzadzanie-ryzykiem

Koncepcja 
e-risk !

Współczesne wyzwania 
zarządzania ryzykiem …
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Barometr ryzyka politycznego w opracowaniu COFACE

Coface Political Risk Model                                                    
– how does it work?

Źródło: Internet.

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Patrz: kanał YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=I7yCB_I4BgM
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Zarządzanie ryzykiem w Polsce                                        
– sektor komercyjny

Źródło: Internet.



19

Zarządzanie ryzykiem w Polsce                                        
– sektor komercyjny

Źródło: Raport AON Polska, 2019/2020, s. 24.
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Zarządzanie ryzykiem w Polsce                                        
– sektor komercyjny

Źródło: Raport AON Polska, 2019/2020, s. 9.
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Międzynarodowe organizacje promujące wiedzę
o zarządzaniu ryzykiem

Patrz: strona 
Internetowa: 
https://www.theirm.org/

Źródło: Internet.
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Public Risk
Management
Association

Patrz: strona 
Internetowa: 
https://primacentral.org/

Źródło: Internet.

Międzynarodowe organizacje promujące wiedzę
o zarządzaniu ryzykiem (cd.)



23

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Źródło: Internet.

Źródła wiedzy o aktualnych trendach zarządzania ryzykiem                         
w praktyce organizacyjnej (dla menedżerów ryzyka)
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Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Patrz: strona 
Internetowa: 
https://www.theirm.org/

Źródło: Internet.

O wykonywaniu zawodu menedżera ds. zarządzania ryzykiem 
– międzynarodowa certyfikacja (według IRM)
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Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

 www.ryzykonomia.pl

 https://www.masterstudies.com/Masters-
Degree/Risk-Management/Europe/

Edukacja i promowanie wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem                    
w organizacjach

Źródło: Internet.



26

 101 zasad zarządzania ryzykiem według 
Międzynarodowego Instytutu Zarządzania 
Ryzykiem (IRMI) w Stanach 
Zjednoczonych

 Patrz: www.irmi.com

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

101 zasad zarządzania ryzykiem

Źródło: Internet.
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The Global Risks Report 2021

Źródło: The Global Risks Report 2021, s. 12.



28

Mapa ryzyka 2020 – Global risks

Źródło: The Global Risks Report 2021, s. 13.
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Mapa ryzyka 2021

Źródło: The Global Risks Report 2021, s. 15.
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Mapa ryzyka 2021 – Global risks

Źródło: The Global Risks Report 2021, s. 47.
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Mapa ryzyka 2021 – Global risks

Źródło: The Global Risks Report 2021, s. 47.
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Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem

 Risk Management Standard AIRMIC/ALARM/IRM 2002, 
opracowany przez FERMA (Federation of European Risk
Management Associations); potocznie określany mianem 
standardu zarządzania ryzykiem FERMA.

 ONR 49000:2004 Risikomanagement für Organisationen und 
Systeme: Begriffe und Grundlagen (Austria 2004)

 JIS Q 2001:2001 Guidelines for development and implementation 
of a risk management system (Japonia 2001)

 King Report on Corporate Governance for South Africa, 
opracowany w 2002 r. przez Institute of Directors in Southern 
Africa (IoDSA) w 2002 r.

 Standard ISO 31000:2009 (przyjęty na podstawie standardu 
australijsko-nowozelandzkiego) – polskim odpowiednikiem tej 
normy jest norma zarządzania ryzykiem PN-ISO 
31000:2012.

Źródło: Literatura przedmiotu.
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Czynniki ryzyka 
według FERMA

System zarządzania ryzykiem chroni i zwiększa
wartość podmiotu, gdyż przyczynia się do 
realizacji celów organizacji poprzez:

 zapewnienie ram systemowych, dzięki
którym dalsza działalność podmiotu
będzie prowadzona w sposób spójny i
kontrolowany,

 usprawnienie procesu podejmowania
decyzji, planowania i określania priorytetów
dzięki uzyskaniu kompleksowej wiedzy na
temat działalności podmiotu, stopnia
niepewności oraz szans i zagrożeń,

 przyczynienie się do efektywniejszego
wykorzystania (alokacji) kapitału i zasobów,
jakimi dysponuje podmiot,

 zmniejszenie niepewności w innych niż
kluczowe obszarach działalności,

 ochronę i budowanie majątku i wizerunku
podmiotu,

 pomoc w rozwijaniu potencjału ludzkiego
oraz bazy wiedzy podmiotu,

 poprawę efektywności działania organizacji.

Źródło: IRM, London 2010.



34

System zarządzania ryzykiem według standardu ISO 
31000:2009

Źródło: Literatura przedmiotu.
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Standard COSO

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Źródło: COSO. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa, Warszawa 2004, s. 10.
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„(…) To czego nie możesz zmierzyć, nie 
możesz również kontrolować”

[Burrage, 1995]

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

O metodycznych aspektach zarządzania ryzykiem w organizacjach
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Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Ryzyko jako kategoria dotycząca przyszłości

2 4 6 8 10

Czas (lata)

Poziom ryzyka 
wyrażony
w pieniądzu

Poziom ryzyka a czas

Oczekiwana 
(przewidywana) 
wartość przepływów 
pieniężnych netto

Źródło: Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995, s. 85.
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Proces zarządzania ryzykiem w organizacjach 
publicznych i komercyjnych

identyfikacja ryzyka → kwantyfikacja ryzyka → reakcja na ryzyko

 IDENTYFIKACJA RYZYKA
Identyfikowanie ryzyka najprościej można ująć jako rozpoznawanie źródeł
powstawania oraz konkretnych form ryzyka, jakie występuje w organizacjach.

 ANALIZA I OCENA RYZYKA
W przeciwieństwie do podejścia ilościowego, ocena ryzyka pod względem 
jakościowym dokonywana jest głównie przy użyciu metody opisu. W podejściu 
ilościowym wykorzystuje się konkretne metody ilościowe.

 REAKCJA NA RYZYKO
W praktyce reagowanie na ryzyko sprowadza się najczęściej do minimalizacji 
wpływu wcześniej wykrytych zagrożeń. Reakcja na ryzyko dotyczy bezpośrednio 
skutków ryzyka, z którymi organizacje muszą się uporać.

Źródło: Literatura przedmiotu.
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Metodyka zarządzania ryzykiem według standardu FERMA

– Problem kwantyfikacji ryzyka!

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Źródło: IRM, London 2010 oraz literatura przedmiotu.
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System zarządzania ryzykiem
w strategii rozwoju organizacji publicznych                     

i komercyjnych

Zarządzanie ryzykiem wzmacnia zaufanie 
interesariuszy do organizacji

Dlatego ryzykiem w praktyce organizacji należy 
zarządzać w sposób zintegrowany i systemowo

Źródło: Literatura przedmiotu.
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Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Menedżer ds. 
zarządzania ryzykiem
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 Uwaga: W tym miejscu zapraszam do 
obejrzenia, a następnie przedyskutowania 
treści filmów eksperckich – filmów 
powszechnie dostępnych w kanale YouTube:

 https://www.youtube.com/watch?v=pSn5Ql2N
8To

 https://www.youtube.com/watch?v=jJfNpCUD
tvY

Źródło: Internet.

Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Metodyka zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000:2009
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Współczesne wyzwania zarządzania ryzykiem…

Treść zadania: Załóżmy, że międzynarodowa 
korporacja „X” działająca na rynku nieruchomości 
posiada w portfelu aktywa 5 różnych zagranicznych 
przedsiębiorstw: „A”, „B”, „C”, „D”, „E”. Na zlecenie 
tej korporacji zewnętrzny doradca inwestycyjny 
przeprowadził analizę efektywności finansowej,               
z której wynikają następujące informacje:

Przykład poglądowy (część ćwiczeniowa)

1181097

7777,57CF

1010101010NPV

12%10%11,1%10,5%11%ROIC

10%10%10%10%10%MIRR

„E”„D”„C”„B”„A”Wyszczególnienie

Aktywa których spółek należy 
dodatkowo nabyć na zagranicznych 
rynkach kapitałowych ?

ROZWIĄZANIE:………………………
Źródło: Na podstawie: Pike R., Neal B.: Op. cit.; Brigham F.E., Gapenski L.C.: Op. cit.
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Organizacja musi uzgodnić i wdrożyć
system punktowej oceny ryzyka 
obejmujący definicje dla różnych 
poziomów prawdopodobieństwa
i oddziaływania ryzyka. Po dokonaniu 
takich uzgodnień, należy zastosować
kryteria zarządzania ryzykiem w 
jednakowy sposób w całej organizacji. 

Dzięki temu: zidentyfikowane rodzaje 
ryzyka zostaną ocenione wg ich 
oddziaływania na całą organizację, tj. 
rodzaje ryzyka w największym stopniu 
oddziaływujące na zdolność
przedsiębiorstwa do osiągnięcia celów to 
te rodzaje ryzyka, którym przypisuje się
najwyższy priorytet z punktu widzenia 
procesu zarządzania ryzykiem.

Źródło: Zarządzanie ryzykiem…, Op. cit. 

Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie społecznym: 
przykład metody punktowej oceny ryzyka (risk matrix)
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Analiza i ocena ryzyka w wybranej organizacji: 
przykład metody punktowej oceny ryzyka (risk matrix) 

– CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Zazwyczaj liczbowe oceny punktowe oddziaływania i 
prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka mnoży się, by 
uzyskać łączną punktową ocenę ryzyka, np. jeśli ocena 
punktowa oddziaływania i prawdopodobieństwa wynosi 
5 punktów, ocena ryzyka wynosi 25, tj. 5 X 5.

Źródło: Zarządzanie ryzykiem…, Op. cit. 

Uwaga: Proszę pamiętać o tzw. branżowym profilu ryzyka !

Uwaga: NALEŻY 
OPRACOWAĆ MACIERZ 
RYZYKA DLA WYBRANEJ 
ORGANIZACJI                       
W OPARCIU                                
O PREZENTOWANE 
WCZEŚNIEJ TREŚCI 
EDUKACYJNE
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Uwagi do prezentacji:

 Prezentację opracowano w oparciu o refleksje własne 
autora, badania oraz literaturę przedmiotu.

 Dane kontaktowe:

dr hab. Piotr Tworek, prof. UE

e-mail: piotr.tworek@ue.katowice.pl

– Dziękuję za uwagę !

Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Wydział Ekonomii
Patrz: Internetowa strona Katedry.




